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Sammanfattning 

Titel  Årsredovisningen – ett objektivt informationsdokument eller ett 

marknadsföringsverktyg? En kvantitativ studie om läsbarheten i 

svenska börsnoterade företags årsredovisningar 

Författare Olivia Ahlmén och Felicia Ceder 

Handledare Pernilla Broberg 

Nyckelord Läsbarhet; Årsredovisningens berättande delar; Obfuscation 

hypothesis; Positiv redovisningsteori; Institutionell teori  

Bakgrund Årsredovisningens berättande delar utgör numera majoriteten av 

årsredovisningen. De berättande delarna hjälper läsaren att tolka den 

finansiella informationen. Därmed är läsbarheten i de berättande 

delarna viktig för årsredovisningens användbarhet. Tidigare studier 

har kommit fram till att företag medvetet försämrar årsredovisningens 

läsbarhet för att dölja skadlig information och därigenom vilseleda 

läsaren.  

Syfte Studiens syfte är att förklara variation i läsbarhet mellan svenska

 börsnoterade företags årsredovisningar. 

Metod Denna kvantitativa studie tar sin utgångspunkt i ett eklektiskt och 

deduktivt angreppssätt där både läsbarhets- och redovisningsteorier 

ligger till grund för hypotesutvecklingen. Studien utgår från en 

tvärsnittsdesign där studiens empiriska material utgörs av 

sekundärdata som är hämtad från företags årsredovisningar. Variation 

i årsredovisningars läsbarhet analyseras med multipel linjär 

regression.  

Slutsats  Studiens resultat visar att det finns ett starkt positivt samband mellan 

lönsamhet och läsbarhet och således har mindre lönsamma företag en 

lägre läsbarhet i sina årsredovisningar. Resultatet påvisar även att det 

förekommer svaga skillnader i årsredovisningars läsbarhet mellan 

olika branscher. Vidare indikerar analysen att större företag skriver 

längre texter och därigenom mer svårläst.   



 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Title The annual report – an objective information document or a marketing 

tool? – A quantitative study on the readability in Swedish listed 

corporations’ annual reports   

Authors Olivia Ahlmén and Felicia Ceder 

Supervisor Pernilla Broberg 

Key words Readability; Annual report narratives; Obfuscation hypothesis; 

Positive accounting theory; Institutional theory  

Introduction  Nowdays the narrative parts are the majority of the annual report. The 

narrative parts help the reader to interpret the financial information. 

Thus, the readability is important for the usefulness of the annual 

report. Prior research has found that corporations strategically use the 

language as a tool to hide information and to obfuscate the reader. 

Purpose  The purpose of this study is to explain variation in readability between 

Swedish listed corporations’ annual reports. 

Method  This quantitative study is based on an eclectical and deductive 

approach where both theories of readability and accounting theories 

have formulated the hypotheses. A cross-sectional design has been 

used and the study's empirical data consist of secondary data, derived 

from annual reports. Variation in annual reports readability has been 

analysed by multiple linear regression. 

Conclusion   The result shows that there is a strong positive correlation between 

profitability and readability, thus less profitable corporations have 

lower readability in their annual reports. The result also shows that 

there are weak differences in the annual reports' readability between 

different industries. Furthermore, the analysis indicates that larger 

companies write longer texts and thus more difficult. 
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1 Inledning 

 

Det inledande kapitlet tar sin utgångspunkt i ett introduktions- och bakgrundsavsnitt där 

studiens ämne introduceras. Därefter följs en problematisering av ämnet vilket leder fram 

till studiens syfte. 

 

 

”Den dyrbara kunskap och erfarenhet vi nu förvärvat kommer att skärpa vårt arbete med 

ett hållbart och affärsetiskt förhållningssätt i hela organisationen” (TeliaSonera, 2012, 

s. 7). Så skriver TeliaSonera i sin årsredovisning 2012 som en följd av anklagelserna för 

mutbrott i Uzbekistan (Björk, 2016). Företag har en förmåga att använda positiva ord i 

sina beskrivningar för att eliminera effekten av misslyckanden och motgångar (ibid). 

TeliaSonera använder sig i detta fall av dyrbar kunskap för att beskriva anklagelserna, 

vilket hjälper till att försköna misslyckandet. Vidare försöker de vända bakslaget till något 

positivt genom att istället blicka framåt. Språket är ett maktfullt verktyg och genom rätt 

ordval kan människan påverka hur ett budskap framställs.  

Företag har en tendens att förklara framgång med interna faktorer genom att använda ord 

såsom förmåga, erfarenhet och ansträngning, samtidigt som de gärna hänvisar 

misslyckande till externa faktorer (Baginski, Hassell, & Hillison, 2000). För att återgå till 

TeliaSonera som exempel skriver de i samma årsredovisning att de har lyckats prestera 

ett bra resultat trots ”ett osäkert och besvärligt makroekonomiskt klimat” (TeliaSonera, 

2012, s. 7). Att hitta vädermetaforer i årsredovisningar är snarare regel än undantag.  

Under finanskrisen 2008/2009 användes begrepp såsom turbulent affärsklimat och 

finansiellt kallt flitigt i de svenska storbankernas årsredovisningar (Björk, 2016).  

Språkets makt och betydelse kan härledas långt bak i tiden. Inte minst kan vi se inflytandet 

genom Bulwer-Lyttons citat från 1893: ”The pen is mightier than the sword” (Bulwer-

Lytton, 1983, i Gee, 2015). Det är genom språket vi uttrycker våra åsikter, förmedlar 

information och argumenterar för våra idéer. Ett visst innehåll kan framställas på olika 

sätt och olika uppfattningar kan skapas beroende på hur innehållet framställs. Som Huang, 

Teoh och Zhang (2014:1084) skriver: “It is not what you say, it’s how you say it”.  
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1.1 Bakgrund  

Årsredovisningen är ett traditionellt och formellt kommunikationsverktyg som är reglerat 

i lag (Courtis, 1995; Subramanian, Insley & Blackwell, 1993). Årsredovisningens 

huvudsakliga syfte är att förmedla information gällande företagets finansiella ställning, 

affärsverksamhet och förvaltarskap till företagets intressenter (Courtis, 1995; Loughran 

& Mcdonald, 2014). Utöver de obligatoriska upplysningskrav som krävs finns det även 

möjlighet att kommunicera frivilliga upplysningar genom årsredovisningen (Courtis, 

1995).  

Den traditionella årsredovisningen, vilken framförallt betonar historisk information av 

kvantitativ karaktär, har expanderat och innehåller nu alltmer berättande och framåtriktad 

information (Beattie, McInnes & Fearnley, 2004). Utöver de klassiska finansiella 

prestationsmåtten lägger företag alltmer fokus på beskrivande delar som omfattar strategi, 

framtidsplaner och icke-finansiella prestationsmått. Exempel på det sistnämnda är 

upplysningar som beskriver företags arbete med miljöansvar, kundnöjdhet samt frågor 

gällande hälsa och säkerhet (Rutherford, 2003; Deloitte, 2017). För 20 år sedan bestod 

den genomsnittliga årsredovisningen av 43 procent berättande text och 57 procent 

finansiell information (Deloitte, 2017). Enligt en studie genomförd av Deloitte utgör idag 

den berättande delen 61 procent medan den finansiella delen endast utgör 31 procent 

(ibid).  

Ytterligare en trend som kan identifieras är att den genomsnittliga årsredovisningens 

längd har ökat med åren. Bara det senaste året ökade den genomsnittliga 

årsredovisningens längd med tre sidor jämfört med året innan (Deloitte, 2017). Denna 

trend beror dels på att IFRS har ökat upplysningskraven samtidigt som mängden frivilliga 

upplysningar har ökat (Deegan & Underman, 2011; Marton, 2013). Marton (2014) 

förklarar även de längre årsredovisningarna med att många företag använder 

standardiserade årsredovisningsmallar. Fokus ligger på att upplysa om så många delar 

som möjligt för att undvika missförstånd, vilket lätt resulterar i omfattande och 

överflödiga texter (ibid). Vidare menar Cox (2007) att alltför omfattande texter kan 

minska informationens användbarhet. Istället är det viktigare att innehållet är 

lättförståeligt för användaren (ibid). Hjelmström (2017) påpekar vidare att oväsentlig 
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information i årsredovisningen kan bidra till att användarna får det svårare att analysera 

och tyda informationen. 

Marton (2014) anser att årsredovisningen har övergått till att bli mer en 

marknadsföringskanal än ett objektivt informationsdokument. Dock ser många 

fortfarande årsredovisningen som ett objektivt dokument och är inte medvetna om att den 

är föremål för en rad bedömningar och tolkningar (Rahm ur Egan, 2017). Marton (2014) 

påpekar vidare att årsredovisningen idag ofta innehåller begrepp och ord av bred 

betydelse som inte konkret beskriver vad företaget faktiskt gör. Det har blivit viktigare 

att framhäva företaget och skapa en god känsla än att fokusera på rapportens användbarhet 

(Marton, 2014). I enighet med Marton (2014) menar Rahm, Sandell och Svensson (2016) 

att gränsen mellan finansiell kommunikation och marknadsföring är flytande.  

1.2 Problematisering 

Årsredovisningen kan sägas utgöras av två olika språk (Rahm, Sandell & Svensson, 

2016). Det primära språket är redovisningsspråket som består av siffror, mått och 

nyckeltal. Därigenom är detta språk av mer kvantitativ karaktär. Det andra språket är de 

berättande och beskrivande delarna i årsredovisningen (ibid). Årsredovisningens 

berättande delar ska göra det lättare för användarna att förstå och avkoda den kvantitativa 

informationen och fungerar därigenom som ett hjälpmedel till den finansiella delen 

(Huang, Teoh & Zhang, 2014). Genom att komplettera den finansiella delen med 

beskrivande text blir kommunikationen mer effektiv (Courtis, 1998). För att 

kommunikationen ska ses som effektiv krävs det dock att texten skrivs på ett sådant sätt 

att den mottagande målgruppen förstår meddelandet (ibid). Om den skriftliga 

kommunikationen är utformad på en nivå som ligger över målgruppens nivå ses 

kommunikationen däremot inte som effektiv (Courtis, 1995). Förståelse för en text 

brukar, ur ett brett perspektiv, vanligen benämnas genom begreppet läsbarhet (Klare, 

1963). Det är således viktigt att läsbarheten är hög i årsredovisningens berättande delar 

för att användaren ska kunna förstå och tolka innehållet (Lo, Ramos & Rogo, 2017). Vad 

som menas med begreppet läsbarhet kan skilja sig beroende på kontext. Läsbarhet är 

således inte en exakt definierad konstruktion och den föredragna läsbarheten i en specifik 

situation varierar (Loughran & Mcdonald, 2014). Enligt Klare (1963:1) kan dock en 
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generell definition av läsbarhet anses vara: “The ease of understanding or comprehension 

due to the style of writing”. 

Redovisningsforskare har sedan 1960-talet intresserat sig för vilka faktorer som påverkar 

företags redovisningsval (Fields et al., 2001). Forskare menar att företag kan vilseleda 

investerare genom att opportunistiskt välja redovisningsval som framställer finansiell 

synlig data på bästa sätt (Fields et al., 2001; Bloomfield, 2002). Något som inte har 

undersökts och uppmärksammats i lika stor utsträckning är det faktum att även 

läsbarheten i årsredovisningens berättande delar kan påverka investerares uppfattningar 

och beslutsfattanden. Clatworthy och Jones (2001) hävdar att ledningen, på liknande sätt 

som att tillämpa olika redovisningsval, även kan använda språket för att vinkla 

informationen i de berättande delarna. Vidare menar Li (2008) att ledningen 

opportunistiskt försämrar läsbarheten i de berättande delarna för att dölja skadlig 

information för investerarna. I redovisningssammanhang har därför textbaserade 

läsbarhetsundersökningar blivit allt vanligare (se t.ex. Baker & Kare, 1992; Courtis, 1995; 

Rutherford, 2003; Li, 2008; Lehavy, Li & Merkley, 2011; Lo, Ramos & Rogo, 2017). 

Flera av dessa undersökningar pekar på att årsredovisningar generellt sett är svårlästa och 

att en stor del av företags intressenter har svårt att förstå informationen i de berättande 

delarna (se t.ex. Li, 2008; Loughran & Mcdonald, 2014; Ajina, Laoutiti & Msoli, 2016; 

Moreno & Casasola, 2016). Vidare har forskare undersökt vilka variabler som kan tänkas 

påverka årsredovisningars läsbarhet och i vilken utsträckning en lägre läsbarhet är följd 

av en medveten strategi från ledningens sida. Framförallt tyder resultaten på att lönsamhet 

kan förklara variation i läsbarhet, där mindre lönsamma företag medvetet skriver mer 

svårlästa årsredovisningar (se t.ex. Kohut & Segars, 1992; Subramanian, Insley & 

Blackwell, 1993; Rutherford, 2003; Li, 2008; Sheikh, Bakar & Ameer, 2011). Studier 

visar även att andra variabler såsom storlek, bransch och skuldsättning kan förklara 

variation i läsbarhet mellan företags årsredovisningar (se t.ex. Jones, 1988; Rutherford, 

2003; Li, 2008; Ajina, Laoutiti & Msoli, 2016). Forskare hävdar dessutom att variation i 

läsbarhet kan vara en följd av mer icke-strategiska skäl. 

Det faktum att årsredovisningar anses vara svårlästa har väckt debatt och oro. År 1998 

genomförde den amerikanska finansinspektionen, SEC, ansträngningar i syfte att göra 

företags finansiella rapporter mer läsbara. Ansträngningarna resulterade i A Plain English 
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Handbook, en manual som anger riktlinjer för språket i företags finansiella rapporter 

(SEC, 1998). Exempelvis uppmanas företag att skriva kortare meningar och minska 

antalet överflödiga ord i sina rapporter (ibid). Så sent som hösten 2017 tog SEC initiativ 

till ytterligare ett förslag som syftar till att öka läsbarheten i företags finansiella rapporter 

genom att minska onödig och upprepande information (Tysiac, 2017). I svensk 

redovisningskontext har liknande ansträngningar inte genomförts och det saknas därmed 

tydliga riktlinjer avseende årsredovisningens språk. I K3 finns det däremot riktlinjer 

gällande de kvalitativa egenskaper som bör genomsyra företags finansiella rapporter 

(BFNAR 2012:1). Enligt dessa ska informationen i de finansiella rapporterna vara 

tillförlitlig, relevant, begriplig och väsentlig (ibid). Dessa kvalitativa egenskaper är dock 

breda i sin karaktär och föremål för tolkning. 

Majoriteten av tidigare läsbarhetsstudier är gjorda på börsnoterade företag i amerikansk 

kontext och på engelskspråkiga årsredovisningar (se t.ex. Jones, 1988; Baker & Kare, 

1992; Subramanian, Insley & Blackwell, 1993; Li, 2008; Lehavy, Li & Merkley, 2011; 

Lo, Ramos & Rogo, 2017). I Sverige har endast årsredovisningens språk 

uppmärksammats av forskare, men studier avseende läsbarheten har ännu inte blivit 

föremål för undersökningar (Rahm, Sandell & Svensson, 2016; Sandell & Svensson, 

2016). En fråga att ställa sig är om läsbarheten är låg även i svenska årsredovisningar och 

om de variabler som förklarar variation i läsbarhet mellan engelskspråkiga 

årsredovisningar även kan förklara variation i läsbarhet mellan svenska årsredovisningar? 

Vi finner här en kunskapslucka då studier inom området ännu inte har genomförts i 

Sverige. Vidare har SEC genomfört ansträngningar i USA för att förbättra 

årsredovisningars läsbarhet, medan liknande ansträngningar inte har utförts i Sverige. Det 

är dessutom intressant att undersöka svenska årsredovisningar eftersom svenska och 

amerikanska börsnoterade företag följer olika regelverk. I Sverige tillämpas IFRS som 

anses vara mer principbaserat och i USA tillämpas US GAAP som betraktas som mer 

regelbaserat (Bennett, Bradbury & Prangnell, 2006). Ett mer principbaserat regelverk 

anses vara mer flexibelt och ger plats för fler bedömningar, tolkningar och uppskattningar 

än ett regelbaserat regelverk. Vidare kräver ett mer principbaserat regelverk mer 

omfattande information till de utomstående intressenterna för att minska 

informationsasymmetrin (ibid). Som en följd av dessa olika legala förutsättningar kan det 
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tänkas att det finns skillnader i läsbarhet mellan amerikanska och svenska börsnoterade 

företags årsredovisningar.  

Avslutningsvis kan det anses att den bristfälliga läsbarheten i många börsnoterade 

företags årsredovisningar är ett problem. Börsnoterade företag är av allmänhetens intresse 

och deras årsredovisningar ligger därmed till grund för många intressenters 

beslutsfattanden (Baker & Kare, 1992). Problematiken med årsredovisningars läsbarhet 

handlar framförallt om att det är svårt att reglera språket i lag. Vidare skulle det vara svårt 

att kontrollera och följa upp huruvida reglerna följs. Ingen lag ställer heller krav på att 

revisorn ska granska de berättande delarna och ledningen har därför möjlighet att 

formulera språket i texten på valfritt sätt (Rahm ur Egan, 2017). I Sverige har normgivare 

ännu inte uttryckt oro över läsbarheten i företags årsredovisningar. Med tanke på att den 

berättande delen numera utgör majoriteten av årsredovisningen kan det ändock, oavsett 

om läsbarheten är hög eller låg i svenska årsredovisningar, vara behövligt att utveckla en 

vägledande språkmanual även för svenska företag. Därigenom kan homogeniteten i 

läsbarheten öka mellan svenska årsredovisningar. Genom att undersöka vilka variabler 

som kan förklara variation i läsbarhet kan en djupare förståelse för vad som påverkar 

läsbarheten i svenska företags årsredovisningar erhållas, vilken kan ligga till grund för 

utvecklandet av framtida vägledning.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara variation i läsbarhet mellan svenska börsnoterade 

företags årsredovisningar. 

  



 

 

7 

2 Vetenskaplig metod 

 

I följande kapitel redogörs studiens forskningsansats. Vidare presenteras studiens valda 

teorier, vilka ligger till grund för utvecklingen av studiens hypoteser. 

 

2.1 Forskningsansats 

Syftet med studien är att förklara variation i läsbarhet mellan svenska börsnoterade 

företags årsredovisningar. Målet med studien är således inte endast att undersöka 

årsredovisningars läsbarhet, utan även att identifiera förklarande variabler till variation i 

läsbarhet. Tidigare studier har funnit ett antal signifikanta variabler som kan förklara 

variation i årsredovisningars läsbarhet. För att inte gå miste om redan identifierade 

förklaringsvariabler har tidigare läsbarhetsforskning leget till grund för utveckling av 

studiens hypoteser (se t.ex. Courtis, 1995; Rutherford, 2003; Li, 2008; Lehavy, Li & 

Merkley, 2011). Därmed utgår studien från en deduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2011). 

Vidare har även teorier avseende företags redovisningsval legat till grund för 

hypotesutvecklingen (se t.ex. Collin, Tageson, Andersson, Cato & Hansson, 2009; 

Tagesson, Blank, Broberg & Collin, 2009; Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & 

Schele, 2011). När studien endast utgår från befintlig teori finns det emellertid en risk att 

intressant information, som hade kunnat erhållas genom en induktiv ansats, förbises 

(Jacobsen, 2002). Studien baseras dock, utöver läsbarhetsforskning, även på teorier inom 

redovisningsval som inte har tillämpats i läsbarhetskontext tidigare. Därmed förväntas 

ändå ytterligare intressanta teorier tas i beaktning. Vidare motiveras valet av en deduktiv 

ansats med att studiens objektivitet stärks (Patel & Davidsson, 2011). 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Studien tar sin utgångspunkt i ett eklektiskt angreppssätt där flera teorier ligger till grund 

för hypotesutvecklingen. Fördelen med ett eklektiskt angreppssätt är att flera teorier kan 

användas som komplement till varandra och därmed erbjuda olika förklaringar till 

studiens empiriska fenomen, årsredovisningars läsbarhet (Collin et al., 2009). Dessutom 
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ökar en bredare teoretisk utgångspunkt sannolikheten för att identifiera flera 

förklaringsvariabler och därigenom uppnå en högre förklaringsgrad jämfört med tidigare 

studier (ibid). Vidare har även tidigare studier inom redovisningsval använt ett eklektiskt 

angreppssätt (se t.ex. Broberg, Tagesson & Collin, 2010; Broberg et al., 2011). De teorier 

som studien utgår från är; obfuscasion hypothesis, positiv redovisningsteori (PAT), 

legitimitetsteori och institutionell teori (IT). 

Obfuscation hypothesis förväntas förklara varför mindre lönsamma företag har mer 

svårlästa årsredovisningar. Obfuscation hypothesis bygger på agent- och signalteori med 

grundföreställningen att marknaden inte är effektiv i enighet med incomplete revelation 

hypotesis (IRH). Utifrån IRH kommer investerare underreagera på svårläst information 

(Bloomfield, 2002). Ur ett agentteoretiskt perspektiv har ledningen därför ekonomiska 

incitament att dölja negativa resultat genom att skriva mer svårläst (Smith & Taffler, 

1992a; Rutherford, 2003). Vidare kommer ledningen tvärtom vilja signalera framgång 

genom att ge ut mer läsbara årsredovisningar (ibid). 

PAT, legitimitetsteori och institutionell teori används vanligen för att förklara företags 

redovisningsval. Likt dessa teorier förklarar variation i redovisningsval i de finansiella 

delarna, kan det tänkas att teorierna även kan förklara variation i läsbarhet i de berättande 

delarna. PAT ligger till grund för flera av studiens hypoteser. Bonushypotesen ämnar 

förklara varför mindre lönsamma företag kan tänkas ha en lägre läsbarhet i sina 

årsredovisningar. Vidare förväntas den politiska kostnadshypotesen förklara varför större 

företags årsredovisningar bör vara mer svårlästa. Skuldsättningshypotesen ämnar istället 

förklara varför företag med högre skuldsättning kan tänkas ge ut mer svårlästa 

årsredovisningar. Legitimitetsteorin syftar till att klargöra huruvida företag med ett mer 

spritt ägarskap kommer ha en högre läsbarhet i sina årsredovisningar eller inte. Slutligen 

används institutionell teori för att undersöka om det finns skillnader i läsbarhet mellan 

olika branscher som en följd av isomorfism.  

Teorier från områden utanför redovisningsfältet hade kunnat möjliggöra alternativa 

förklaringar till studiens fenomen. Dock är studien begränsad till ovanstående 

presenterade teorier eftersom den teoretiska utgångspunkten annars hade blivit alltför 

omfattande (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). 
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3 Teori 

 

Teorikapitlet inleds med ett avsnitt som behandlar studiens centrala begrepp, läsbarhet. 

Därefter utvecklas studiens hypoteser vilket leder fram till en hypotessammanställning. 

 

3.1 Läsbarhet   

Läsbarhetsforskare har under en lång tid försökt utreda begreppet läsbarhet och vad som 

gör en text läsbar. Ämnet har undersökts i flera olika kontext av bland annat psykologer, 

lingvister och masskommunikationsforskare (Klare, 1963; Backman, 1976). Resultaten 

är många men de flesta är överens om att en texts språkliga egenskaper i stor utsträckning 

påverkar huruvida en text är läsbar eller inte (Björnsson, 1968; Backman, 1976; Heimann 

Mühlenbock, 2013). Läsbarhetsforskare har därför försökt identifiera vilka språkliga 

egenskaper som är avgörande för en texts läsbarhet (Backman, 1976). De flesta är överens 

om att språkliga egenskaper såsom ordval, satskonstruktion, ordlängd, ordfrekvens, 

stavelseantal samt meningslängd har påverkan på en texts läsbarhet (Björnsson, 1968; 

Backman, 1976). Vanligen mäts därför en texts läsbarhet genom olika läsbarhetsformler, 

vilka förutspår i vilken utsträckning mottagaren kommer att förstå textens innehåll (Klare, 

1963; Courtis, 1986; 1995; 1998). Enligt Smith och Taffler (1992b) bör dock även 

läsarens uppfattning inkluderas i avgörandet huruvida en text är läsbar eller inte. Förstår 

inte läsaren innehållet kan textens läsbarhet ifrågasättas (ibid). Läsarens förståelse 

påverkas i sin tur av en rad olika faktorer såsom dennes läsförmåga samt intresse och 

kunskap inom ämnet (Heimann Mühlenbock, 2013). En texts läsbarhet omfattas således 

av fler dimensioner där såväl språkliga egenskaper som mottagarens uppfattning bör 

beaktas.  

3.1.1 Läsbarhet i årsredovisningar    

Det språk som företag använder i sin skriftliga kommunikation kan sägas vara en säregen 

art. Årsredovisningar är vanligen akademiskt skrivna och innehåller en stor mängd 

facktermer (Björnsson, 1968; Jones, 1988). Det tekniska affärsspråk som 
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årsredovisningen präglas av upplevs därför ofta som svårt av den osofistikerade 

investeraren (Jones, 1988; Loughran & McDonald, 2014). Vidare involverar 

skrivprocessen vanligen många människor, som alla har olika skrivtekniker, vilket kan 

göra texten ytterligare svårläst (Björnsson, 1968). Resultat från tidigare studier styrker 

ovanstående resonemang. Flera studier indikerar att årsredovisningar generellt sett är 

svårlästa, vilket kan begränsa den effektiva kommunikationen (se t.ex. Smith & Smith, 

1971; Courtis, 1986; Jones, 1988; Baker & Kare, 1992; Smith & Taffler, 1992a; Courtis, 

1995; Rutherford, 2003; Loughran & Mcdonald, 2014; Ajina, Laoutiti & Msoli, 2016; 

Moreno & Casasola, 2016). Li (2008) finner till och med i sin studie att amerikanska 

årsredovisningar är mycket svårlästa. Ovanstående resonemang leder fram till en 

proposition som, vid sidan av studiens syfte att förklara variation i läsbarhet, utgör ett 

grundläggande antagande för studiens centrala begrepp, läsbarhet. Enligt propositionen 

förväntas läsbarheten vara låg i svenska börsnoterade företags årsredovisningar.  

3.2 Hypotesutveckling  

 

Studien har fyra teoretiska utgångspunkter vilka tillsammans syftar till att förstärka 

studiens hypotesformulering. De utvecklade hypoteserna förutspår att obfuscation 

hypothesis, positiv redovisningsteori, legitimitetsteori och institutionell teori kan förklara 

variation i läsbarhet mellan svenska börsnoterade företags årsredovisningar. I Figur 1 

ovan presenteras en sammanfattande modell över hypotesernas förväntade samband och 

bakomliggande teorier.  
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3.2.1 Lönsamhet   

God lönsamhet är en förutsättning för att företag ska kunna överleva på lång sikt. När ett 

företags prestationer ska utvärderas är därför olika lönsamhetsmått av stort intresse för 

flera av företagets intressenter (Johansson & Runsten, 2017). Enligt Bloomfield (2002) 

upplever investerare företags lönsamhet som mer relevant än annan finansiell information 

såsom kassaflöde och omsättning. Vidare finner Francis (2001) i sin studie ett starkt 

positivt samband mellan företags lönsamhet och dess aktiekurs. Följaktligen kan 

ledningen ha incitament att försöka dölja sämre resultat som kan påverka företaget 

negativt. Enligt Baker och Kare (1992) kan ledningen använda årsredovisningens språk 

som verktyg för att vilseleda investeraren. Tidigare studier har kommit fram till att 

läsbarheten är lägre i årsredovisningar för företag med sämre lönsamhet (Baker & Kare, 

1992; Kohut & Segars, 1992; Subramanian, Insley & Blackwell, 1993; Li, 2008; Sheikh, 

Bakar & Ameer, 2011). Resultaten kan enligt forskare förklaras genom obfuscasion 

hypothesis (Subramanian, Insley & Blackwell, 1993; Li, 2008). Teorin bygger på att 

ledningen som vinstmaximerande agent har ekonomiska incitament att presentera ett så 

bra resultat som möjligt eftersom dess välstånd är beroende av företagets finansiella 

prestationer (Smith & Taffler, 1992a). Således ligger ledningens incitament i linje med 

PAT och bonushypotesen (Watts & Zimmerman, 1990). Enligt Bloomfield (2002) har 

ledningen möjlighet att vilseleda läsaren på grund av att marknaden inte är effektiv. 

Svårläst information är mer kostsam att utvinna, vilket leder till att investeraren 

underreagerar på informationen. Följaktligen kommer aktiepriset inte återspegla all 

tillgänglig information, vilket ger ledningen möjlighet att dölja sämre resultat (ibid). 

Obfuscasion hypothesis förutspår således att ledningen kommer dölja en lägre lönsamhet 

genom att skriva mer svårläst (Courtis, 1998; Li, 2008). Tvärtom kommer ledningen 

istället vilja signalera en högre lönsamhet genom att kommunicera extra tydligt 

(Rutherford, 2003). Enligt Li (2008) behöver det dock inte alltid finnas en medveten 

avsikt från ledningens sida att försämra läsbarheten. Han menar att det kan krävas ett mer 

komplicerat språk för att förklara sämre prestationer (ibid). Vidare hävdar Courtis (1995) 

att mer lönsamma företag har möjlighet att lägga mer resurser på årsredovisningsarbetet, 

vilket i sin tur kan bidra till en högre läsbarhet. Utifrån ovanstående resonemang 

formuleras följande hypotes: 
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H1: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar. 

3.2.2 Storlek  

Stora företag är viktiga för ett lands ekonomi och kan därmed sägas vara av hela 

samhällets intresse (Wallace & Naser, 1995). Enligt PAT är större företag därför vanligen 

mer utsatta för politisk uppmärksamhet än mindre företag (Watts & Zimmerman, 1990). 

Vidare riskerar politiskt synliga företag att utsättas för politiska kostnader genom externa 

påtryckningar. Enligt den politiska kostnadshypotesen kommer ledningen följaktligen ha 

incitament att försöka undvika dessa kostnader (ibid). Courtis (1998) argumenterar vidare 

för att större företag förekommer mer frekvent i media vilket ökar den politiska 

uppmärksamheten ytterligare. Större företag som är utsatta för medial och politisk 

uppmärksamhet kommer följaktligen försöka vilseleda läsaren för att minska risken för 

politiska kostnader. Ledningen förutspås därför skriva mer svårlästa årsredovisningar för 

att flytta uppmärksamhet från företaget (Courtis, 1998; Li, 2008). Jones (1988) och 

Rutherford (2003) hävdar även att det kan finnas naturliga förklaringar till varför större 

företag förutspås ha en lägre läsbarhet i sina årsredovisningar. De menar att större företags 

affärsverksamhet ofta är mer komplex, vilket kan återspeglas i språket och därmed minska 

läsbarheten (Jones, 1988; Rutherford, 2003; Li, 2008; Kumar, 2014; Ajina, Laoutiti & 

Msoli, 2016). Således kan årsredovisningars läsbarhet tänkas bero på tekniska 

nödvändigheter snarare än medveten manipulation från ledningens sida. Flera tidigare 

studiers resultat bekräftar ovanstående resonemang (Jones, 1988; Courtis, 1998; 

Rutherford, 2003; Li, 2008; Kumar, 2014; Ajina, Laoutiti & Msoli, 2016; Lo, Ramos & 

Rogo, 2017) och följaktligen formuleras följande hypotes: 

H2a: Det finns ett negativt samband mellan storlek och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar.  

Å andra sidan har tidigare studier även funnit stöd för att större företag har mer lättlästa 

årsredovisningar (Baker & Kare, 1992; Moreno & Casasola, 2016). Courtis (1995) och 

Baker och Kare (1992) förklarar resultaten genom att större företag har mer resurser att 

lägga på årsredovisningens utformning. Vidare menar Baker och Kare (1992), precis som 

Courtis (1998), att större företag har en större och bredare intressentgrupp än mindre 
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företag. Följaktligen riktas mer uppmärksamhet mot dessa företag. Dock hävdar Baker 

och Kare (1992), till skillnad från Courtis (1998), att ledningen som följd av företagets 

stora och inflytelserika intressentgrupp istället kommer vara extra tydlig i sin 

kommunikation. Därför förutspås större företag att ha en högre läsbarhet i sina 

årsredovisningar. Baserat på ovanstående resonemang formuleras följande hypotes: 

H2b: Det finns ett positivt samband mellan storlek och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar. 

3.2.3 Skuldsättning  

En hög skuldsättning associeras ofta med en högre företagsrisk (Courtis, 1986). 

Redovisar företag ett lågt resultat samtidigt som de uppvisar en hög skuldsättning kan det 

signalera att företaget kan få problem med att betala sina skulder (Watts & Zimmerman, 

1990). En hög skuldsättning ökar således sannolikheten för att företaget inte kommer 

kunna fullfölja sina förbindelser. Den högre risken, som en hög skuldsättning innebär, 

ökar vanligen företags kapitalkostnader. Utifrån PAT och skuldsättningshypotesen 

kommer ledningen följaktligen ha incitament att minska risken för ökade kapitalkostnader 

genom att tillämpa redovisningsval som ökar företagets intäkter (ibid). Ur ett 

läsbarhetsperspektiv förutspår Ajina, Laouti och Msolli (2016) istället att ledningen för 

företag med en hög skuldsättning kommer göra sina årsredovisningar mer svårlästa. Detta 

för att dölja orsakerna till den höga skuldsättningen och därigenom minimera risken för 

ökade kapitalkostnader (ibid). Således bör mer skuldsatta företag ha en lägre läsbarhet i 

sina årsredovisningar. Följaktligen formuleras följande hypotes:  

H3: Det finns ett negativt samband mellan skuldsättning och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar. 

3.2.4 Ägarstruktur 

Utifrån agentteorin uppstår det agentkostnader mellan ledningen och företagets 

intressenter som en följd av den asymmetriska information som uppstår när ägandet 

separeras från förvaltningen av företaget (Fama & Jensen, 1983). När ägandeskapet är 

spritt ökar agentkostnaderna som en följd av den ökade sannolikheten för konflikter 

mellan företagets ägare (ibid). Vidare menar Broberg et al. (2011) att ett spritt ägandeskap 
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ökar de utomstående ägarnas osäkerhet. Ledningen kommer vilja minska denna osäkerhet 

genom att signalera att de agerar legitimt och arbetar för ägarnas bästa. Därigenom hoppas 

ledningen kunna erhålla marknadens legitimitet (ibid). Ett sätt för ledningen att skapa 

tillit till ägarna är genom att vara extra tydlig i sin kommunikation (Ajina, Laouti & 

Msolli, 2016). Således kan läsbarhet användas som ett verktyg för att minska 

agentkostnaderna. Kumar (2014) och Ajina, Laouti och Msolli (2016) argumenterar 

följaktligen, med stöd i sina studiers resultat, för att företag med en spridd ägarkrets 

kommer ge ut mer läsbara årsredovisningar för att minska informationsasymmetrin och 

därmed agentkostnaderna. Med anledning av ovan förda resonemang formuleras följande 

hypotes: 

H4: Det finns ett positivt samband mellan spritt ägarskap och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar. 

3.2.5 Bransch  

Organisationer är influerade av omgivningen som de verkar inom (DiMaggio & Powell, 

1983). Enligt institutionell teori tenderar därigenom organisationer inom samma 

organisationsfält likna varandra. Utifrån ett företagssammanhang kan ett organisationsfält 

sägas bestå av företag som har liknande intressen; företag som producerar liknande varor 

eller tjänster samt företag som har gemensamma kunder och leverantörer (ibid). Vidare 

menar Broberg et al. (2011) att bransch är en vanlig proxy för organisationsfält. Företag 

inom samma bransch utsätts vanligen för institutionell press vilket leder till att de antar 

strukturer som uppfattas som legitima inom sitt område (DiMaggio & Powell, 1983; 

Deegan & Unerman, 2011). Således kommer företag inom samma bransch anpassa sig 

efter omgivningen och bli alltmer homogena. Den process som får företag inom samma 

bransch att närma sig varandra benämns isomorfism (ibid). Meyer och Rowan (1977) 

anser att utvecklingen av organisationers språk är en viktig aspekt av isomorfism. 

Användandet av ett visst vokabulär kan skapa legitimitet och följaktligen kommer företag 

inom samma bransch använda ett liknande språk för att beskriva sina mål, strategier och 

policys (ibid). Således menar Meyer och Rowan (1977) att organisationsspråket är ett 

viktigt inslag i utvecklingen av homogena organisationer. Eftersom företag inom samma 

bransch tenderar att använda ett liknande organisatoriskt språk kan det tänkas att olika 

branscher även utvecklar olika normer för att skriva. Följaktligen går det att argumentera 
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för att årsredovisningars läsbarhet bör variera mellan olika branscher. Resultat från 

tidigare studier indikerar vidare att årsredovisningars läsbarhet varierar mellan olika 

branscher, vilket stödjer ovanstående resonemang (Li, 2008; Lehavy, Li & Merkley, 

2011; Sheikh, Bakar & Ameer, 2011). Lehavy, Li och Merkley (2011) förklarar istället 

resultaten utifrån att komplexiteten i företags affärsverksamhet skiljer sig mellan olika 

branscher, vilket kan avspeglas i läsbarheten. Således formuleras följande hypotes: 

H5: Läsbarheten i svenska börsnoterade företags årsredovisningar skiljer sig mellan 

olika branscher. 

3.2.6 Sammanställning av hypoteser 

Tabell 1. Sammanställning av hypoteser   

Variabel 

Förväntat 

samband 

Strategiska  

förklaringar 

Icke-strategiska  

förklaringar 

H1: Lönsamhet + x x 

H2a: Storlek - x x 

H2b: Storlek + x x 

H3: Skuldsättning - x   

H4: Ägarstruktur + x   

H5: Bransch     x 

 

 

I Tabell 1 presenteras en sammanställning över hypotesernas förväntade samband.  Enligt 

tabellen kan det utläsas att somliga hypoteser bygger på teorier av mer strategisk karaktär, 

där ledningen har incitament att medvetet påverka läsbarheten i en viss riktning. Vidare 

utgår ett antal hypoteser även från resonemang av mer icke-strategisk karaktär, vilket 

bygger på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför läsbarheten i 

årsredovisningar varierar. Följaktligen har hypoteserna kategoriserats utifrån strategiska 

och icke-strategiska förklaringar till variation i läsbarhet.  
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4 Empirisk metod 

 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens forskningsmetod och forskningsdesign, 

vilken följs av en beskrivning av studiens datainsamlingsmetod. Därefter följer en urvals- 

och bortfallsanalys samt operationalisering av studiens variabler. Slutligen presenteras 

studiens analysverktyg och en diskussion avseende studiens etiska beaktande. 

 

4.1 Forskningsmetod och forskningsdesign 

Då studien syftar till att förklara variation i läsbarhet mellan företags årsredovisningar har 

en kvantitativ forskningsmetod tillämpats (Holme & Solvang, 1997). En kvantitativ 

forskningsmetod är lämplig för att undersöka samband mellan olika variabler, vilket är 

en förutsättning för att studiens syfte ska kunna uppnås (Barmark & Jurfeldt, 2015). En 

kvantitativ metod präglas dessutom av objektivitet vilket stärker studiens reliabilitet och 

validitet (Bryman & Bell, 2017). Dessutom möjliggör en kvantitativ metod ett större urval 

än vad en kvalitativ metod hade kunnat göra. Ett större urval ökar i sin tur sannolikheten 

för att kunna generalisera studiens resultat till en större population (Holme & Solvang, 

1997; Eliasson, 2013; Bryman & Bell, 2017). En kvalitativ metod hade å andra sidan 

kunnat bidra till en djupare förståelse för årsredovisningars läsbarhet genom att 

exempelvis inkludera läsarens uppfattning (Eliasson, 2013).  I denna studie prioriteras 

dock generaliserbarhet framför djup och därmed lämpar sig en kvantitativ metod bättre 

än en kvalitativ. Vidare hade en kvalitativ metod blivit alltför resurskrävande för att kunna 

besvara studiens syfte (ibid). Slutligen har majoriteten av tidigare läsbarhetsstudier 

använt en kvantitativ forskningsmetod för att identifiera förklaringar till variation i 

läsbarhet mellan årsredovisningar (se t.ex. Baker & Kare, 1992; Courtis, 1995; 

Rutherford, 2003; Li, 2008; Kumar, 2014; Moreno & Casasola, 2016; Lo, Ramos & 

Rogo, 2017). Likt dessa studier är även denna studies datamaterial främst av numerisk 

karaktär, vilket motiverar valet av en kvantitativ metod ytterligare (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016).  
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Eftersom studiens syfte är att förklara variation i läsbarhet lämpar sig tvärsnitt som 

forskningsdesign. I en tvärsnittsinriktad studie samlas data in från fler än ett fall, vilket 

ökar sannolikheten för att kunna identifiera variation (Bryman & Bell, 2017). Vidare 

möjliggör en tvärsnittsdesign kartläggning av samband mellan olika variabler vid en viss 

tidpunkt (ibid). En brist med designen är dock att inga kausala samband kan fastställas 

(Barmark & Jurfeldt, 2015; Bryman & Bell, 2017). Det innebär svårigheter med att fastslå 

orsaksinriktning, det vill säga om det verkligen är de oberoende variablerna som påverkar 

årsredovisningars läsbarhet och inte tvärt om. Således bidrar tvärsnittsdesignen till en 

lägre validitet (Bryman & Bell, 2017). En alternativ forskningsdesign, som hade kunnat 

fastställa kausala samband, hade kunnat vara en longitudinell design. Denna design har 

dock uteslutits eftersom studiens syfte inte är att kartlägga förändringar i läsbarhet över 

tid. Insamling av tidsseriedata är dessutom kostsamt och resurskrävande, speciellt i 

kombination med en studie som omfattar flera variabler (Bryman & Bell, 2017). För att 

kunna besvara studiens syfte på bästa sätt har således flera variabler och ett större urval 

prioriterats med följden att resultaten endast går att härledas till den valda tidpunkten.  

4.2 Datainsamling 

Majoriteten av studiens empiriska datamaterial utgörs av sekundärdata hämtad från 

svenska börsnoterade företags årsredovisningar för räkenskapsår 2016. För att resultatet 

ska bli så jämförbart som möjligt har data endast insamlats från årsredovisningar för 

samma räkenskapsår. Samtliga årsredovisningar för 2017 har vid tidpunkten för 

datainsamlingen ännu inte offentliggjorts och därigenom har data endast samlats in från 

årsredovisningar med räkenskapsår 2016. För de företag som använder brutet 

räkenskapsår har data samlats in från årsredovisningar med räkenskapsår 2016/2017, 

vilket anses vara mest jämförligt med räkenskapsår 2016.  

Från årsredovisningarna har företagsspecifik information avseende lönsamhet, storlek, 

skuldsättning och ägarstruktur hämtats. All numerisk data är insamlad i svenska kronor. 

Några företag har endast presenterat sina räkenskaper i utländsk valuta och i dessa fall 

har innehållet omvandlats till svenska kronor genom balansdagens valutakurs. Eftersom 

årsredovisningen är en sekundärkälla bör det noteras att det kan det finnas brister i 

informationens tillförlitlighet (Ejvegård, 2009). Det faktum att företagens 
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årsredovisningar granskas av en revisor bör emellertid öka dokumentets trovärdighet. För 

att stärka studiens validitet och reliabilitet har endast rådata inhämtats från företagens 

årsredovisningar. Företag kan ha olika definitioner på de egna presenterade nyckeltalen 

och följaktligen har en manuell beräkning skett för de variabler som är operationaliserade 

genom nyckeltal. Den manuella beräkningen medför därmed att datainsamlingen blir 

konsekvent för samtliga företag. I ett fåtal företags årsredovisning framgår det inte 

information om aktieägarstruktur. I dessa fall har information istället hämtats från 

företagens bolagsstyrningsrapporter. Gällande branschtillhörighet har sekundärdata 

hämtats från Nasdaqs branschuppdelningslista (Nasdaq OMX Nordic, 2018).  

Information avseende studiens beroende variabel (se avsnitt 4.5.1) har inhämtats från VD-

ordet i årsredovisningen. Ett fåtal företag har publicerat sitt VD-ord i 

bokslutskommunikén för räkenskapsår 2016 istället för i årsredovisningen. I dessa fall 

har bokslutskommunikéns VD-ord använts vid insamling av data eftersom vi likställer 

det med årsredovisningens VD-ord. Totalt har VD-ordet hämtats från 

bokslutskommunikén för sex stycken företag. 

4.3 Urval 

Som följd av studiens syfte, att förklara variation i läsbarhet mellan svenska börsnoterade 

företag årsredovisningar, utgörs studiens population av samtliga företag som är listade på 

Nasdaq Stockholm (Nasdaq OMX Nordic, 2018). I urvalsramen har dock de företag som 

börsnoterades efter år 2016, det vill säga efter studiens undersökningsår, exkluderats för 

att få ett mer jämförelsebart resultat (Nyemissioner, 2018). Detta har resulterat i en 

urvalsram bestående av 289 företag. På grund av tidsbegränsning har ett urval behövt 

göras i samband med datainsamlingen. För att generera ett så representativt urval som 

möjligt har ett sannolikhetsurval tillämpats där alla företag i urvalsramen har haft lika stor 

chans att bli utvalda (Barmark & Djurfeldt, 2015). Genom att skapa ett representativt 

urval ökar möjligheten att kunna generalisera studiens resultat till hela populationen 

(Barmark & Djurfeldt, 2015; Eliasson, 2013). Vidare har ett obundet slumpmässigt urval 

utförts där sannolikheten för ett företag att bli valt inte påverkas av vilka andra företag i 

populationen som har blivit valda (Eliasson, 2013). Genom ett obundet slumpmässigt 
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urval elimineras vår bias vilket stärker studiens reliabilitet (ibid). Urvalet har skett med 

hjälp av ett program i SPSS där en slumpgenerator har valt ut företag från urvalsramen.  

Utgångspunkten i urvalsprocessen har varit att skapa ett så normalfördelat statistiskt 

datamaterial som möjligt för att kunna erhålla ett så preciserat resultat som möjligt 

(Wahlin, 2011).  Vanligen bör urvalet bestå av minst 30 enheter för att stickprovet ska 

kunna anses vara normalfördelat (Wahlin, 2011; Saunders, Lewis och Thornhill, 2016). 

Normalfördelningen blir dock mer precis desto större urvalet är. Ett större urval ökar 

vidare sannolikheten för att studiens resultat ska kunna representera hela populationen 

(ibid). I samband med beräkningen av urvalsstorleken har utgångspunkten varit ett 

konfidensintervall på 95 procent. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) bör 

urvalet, med utgångspunkt i denna studies population, bestå av 168 företag för att det med 

95 procents säkerhet, med en felmarginal strax över 5 procent, ska kunna representera 

hela populationen. Följaktligen har urvalets storlek bestämts till 168 företag.  

Risken med ett slumpmässigt obundet urval är att vissa företagsspecifika egenskaper, som 

studien syftar till att undersöka, kan över- eller underrepresenteras (Eliasson, 2013). En 

alternativ urvalsteknik hade kunnat vara ett stratifierat urval. Ett sådant urval hade 

medfört en proportionell representation av de företagsspecifika egenskaper som studiens 

variabler omfattar (ibid). Dock hade ett stratifierat urval blivit alltför komplicerat med 

tanke på antalet variabler som studien undersöker. Dessutom finns det inga färdiga 

register över de företagsspecifika egenskaper som studien syftar till att undersöka. Det 

hade således blivit tids- och resurskrävande att kategorisera alla urvalsramens företag 

utifrån samtliga företagsspecifika egenskaper. Vidare förväntas studiens stora urval 

istället medföra att samtliga för studien centrala företagsegenskaper blir representerade. 

4.4 Bortfall 

Tabell 2. Bortfall   

Bortfall Urval (n=168) 

VD-ord finns inte på svenska 12 

VD-ord saknas 3 

Information om ägarstruktur saknas 4 

Summa bortfall 19 

Kvarstående antal företag 149 
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Studiens urval består, som ovan nämnts, av 168 företag. Dock har ett antal bortfall skett 

(se Tabell 2) som en följd av utebliven information (se avsnitt 4.5 & 4.6 för hur 

variablerna har operationaliserats). Studiens syfte är att undersöka årsredovisningar 

skrivna på svenska och därför har de företag som endast har publicerat sitt VD-ord på 

engelska exkluderats. Totalt uppgår antalet engelskskrivna VD-ord till 12 stycken. 

Dessutom saknas det VD-ord för tre företag, vilket har resulterat i ytterligare bortfall. 

Vidare har fyra bortfall skett för variabeln ägarstruktur, där information om företagens 

fem största aktieägare saknas (se avsnitt 4.5 för hur variabeln har operationaliserats). För 

dessa företag finns det endast information gällande summan av de tio största ägarnas 

röstandel. Sammanfattningsvis har ovanstående bortfall resulterat i att totalt 19 företag 

har exkluderats från datamaterialet. Efter bortfallen består således det kvarvarande 

datamaterialet av 149 företag. Noterbart är det saknas information avseende 

kontrollvariabeln utbildningsnivå för nio företag (se avsnitt 4.6.2 för hur variabeln har 

operationaliserats). Dock ingår dessa företag i studiens datamaterial och bortfall sker 

endast i de regressionsmodeller där kontrollvariabeln inkluderas (se kapitel 5).  

Tabell 3. Bortfallsanalys           

    Lönsamhet Storlek Ålder 

  n Medelvärde Std.avvikelse Medelvärde Std.avvikelse Medelvärde Std.avvikelse 

Urval 149 7,92 14,63 53191 279414 52,93 7,28 

Ej urval 19 1,92 36,79 27280 81639 55,74 6,72 

t-test   0,490   0,689   0,113   

Variabel               

Lönsamhet = avkastning på totalt kapital (%)         

Storlek = balansomslutning (Mkr)           

Ålder =VD:s ålder             

 

Ett för stort bortfall kan komma att påverka studiens resultat och reliabilitet negativt. 

Därmed är det nödvändigt att analysera bortfallets påverkan och i vilken utsträckning 

bortfallet tycks vara systematiskt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Därmed har 

en bortfallsanalys genomförts vilken presenteras i Tabell 3 ovan. I bortfallsanalysen 

jämförs medelvärden för ett antal variabler mellan bortfallsgruppen och studiens 

inkluderande företag. Syftet med bortfallsanalysen är att undersöka huruvida studiens 

resultat kan generaliseras till hela populationen. Bortfallsanalysen undersöker om 

medelvärdena för de två olika grupperna skiljer sig åt. Därigenom kan det fastställas om 
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skillnader i medelvärdena beror på ett mönster eller om de beror på en slump i urvalet. 

De variabler som har undersökts är lönsamhet, storlek och kontrollvariabeln ålder (se 

avsnitt 4.5 & 4.6 för hur variablerna har operationaliserats). Enligt bortfallsanalysen går 

det inte att finna några signifikanta skillnader i medelvärde för någon av variablerna. 

Således kan det konstateras att urvalet inte är snedvridet och att de undersökta företagen 

förväntas återspegla populationen väl, trots bortfall. 

4.5 Operationalisering  

4.5.1 Beroende variabel  

För att kunna besvara studiens syfte genom en kvantitativ forskningsmetod måste 

studiens beroende variabel, läsbarhet, kunna mätas på något sätt (Bryman & Bell, 2017). 

Vanligen används olika läsbarhetsformler som mått på en texts läsbarhet (Klare, 1963). 

En läsbarhetsformel kombinerar en texts språkliga egenskaper i en matematisk modell, 

vilken sedan generar ett värde på uppskattad läsbarhet (Courtis, 1986; Baker & Kare, 

1992). Fördelen med läsbarhetsformler är att de inte kräver någon delaktighet av läsaren 

(Subramanian, Insley & Blackwell, 1993). Således behöver inget urval av deltagare göras, 

vilket stärker studiens validitet och möjligheten för forskare att replikera studien (ibid). 

Vidare anses läsbarhetsformler vara både objektiva och tillförlitliga (Jones, 1988; Courtis, 

1995). En brist med läsbarhetsformler är dock det faktum att läsarens upplevda förståelse 

inte tas i beaktning (Klare, 1963). Således ger användandet av läsbarhetsformler inte en 

heltäckande bild av en texts läsbarhet. Ett alternativt mått på årsredovisningars läsbarhet 

hade kunnat erhållas genom att kvantifiera läsarens förståelse utifrån förståelsetester 

(ibid). Dock möjliggör läsbarhetsformler ett större urval och på grund av tidsbegränsning 

och önskan att kunna generalisera studiens resultat har därmed användandet av 

läsbarhetsformler prioriterats framför förståelsetester (Björnsson, 1968). Vidare kan 

användandet av läsbarhetsformler, trots att de inte inkluderar läsaren, ge en ungefärlig 

uppskattning i vilken utsträckning läsaren kommer finna texten läsbar (Courtis, 1986). 

Sammanfattningsvis gör användandet av läsbarhetsformler studiens syfte genomförbart 

då det skapar förutsättningar att, på ett objektivt och tillförlitligt sätt, kunna identifiera 

variation i läsbarhet genom ett större urval. 
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Tidigare forskning avseende årsredovisningars läsbarhet har använt sig av följande 

läsbarhetsformler: Fog (se t.ex. Li, 2008; Subramanian, Insley & Blackwell, 1993; Lo, 

Ramos & Rogo, 2017), Flesch (se t.ex. Courtis, 1995; Schroeder & Gibson, 1990), Dale-

Chall (se t.ex. Smith & Smith, 1971) och LIX (Smith & Taffler, 1992a; Courtis, 1995). 

Två språkliga egenskaper som återkommer i flera läsbarhetsformler är ord- och 

meningslängd (Björnsson, 1968; Jones & Shoemaker, 1994; Courtis, 1995). De flesta 

formler beräknar meningslängd genom att räkna antalet ord. Det som skiljer sig åt mellan 

olika läsbarhetsformler är vanligtvis hur ordlängd beräknas. Enligt Flesh och Fog 

beräknas ordlängd genom antalet stavelser (Courtis, 1995) medan LIX räknar antalet 

bokstäver (Björnsson, 1968). Istället för ordlängd använder Dale-Chall ordfrekvens som 

ett mått på en texts svårighet, där antalet svåra ord utanför engelskans 3000 vanligaste 

ord räknas (se t.ex. Smith & Smith, 1971; Lewis, Parker, Pound & Sutcliffe, 1986). 

Utifrån ovan nämnda läsbarhetsformler anses menings- och ordlängd vara goda 

indikatorer på en texts läsbarhet eftersom de sägs återspegla textens syntaktiska 

komplexitet (Björnsson, 1968; Backman, 1976). Den syntaktiska komplexiteten utgör en 

texts ytliga språkegenskaper där långa meningar och ord anses vara mer svårlästa än korta 

(Björnsson, 1968; Backman, 1976).  

De flesta läsbarhetsformler är utvecklade i amerikansk kontext och är därmed anpassade 

för engelskspråkiga texter (Klare, 1963). Björnsson (1968) hävdar att det svenska språket 

är så pass unikt och säreget att de amerikanska läsarhetsformlerna inte direkt kan 

appliceras på svensk text. Följaktligen utvecklade Björnsson (1968) LIX-formeln, vilken 

är anpassad för svenska texter. Jämfört med de amerikanska läsbarhetsformlerna anses 

LIX vara mer anpassad för texter skrivna på olika språk och i olika språkliga kontext 

(Andersson, 1981). LIX anses därigenom vara lämpligt i redovisningssammanhang 

eftersom årsredovisningar innehåller ett tekniskt språk (Lewis, 1986; Courtis, 1995). Som 

en följd av studiens syfte, att undersöka årsredovisningar skrivna på svenska, bedöms LIX 

vara den mest lämpade läsbarhetsformeln att använda för operationalisering av läsbarhet. 

LIX beräknas enligt följande formel:  

𝐿𝐼𝑋 = 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 + 𝑙å𝑛𝑔𝑎 𝑜𝑟𝑑  

= (
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
) +  (

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑙𝑒𝑟 ä𝑛 𝑠𝑒𝑥 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑡ä𝑣𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑟𝑑
×  100) 
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Utifrån formeln ovan utgörs meningslängd av det genomsnittliga antalet ord per mening 

medan långa ord definieras som andelen ord med fler än sex bokstäver. Se Bilaga 1 för 

fullständiga instruktioner för uträkning av LIX (Björnsson, 1968).  

Det skulle vara alltför resurskrävande att mäta läsbarheten i årsredovisningens samtliga 

berättande delar. Följaktligen kommer årsredovisningars läsbarhet mätas genom texten i 

VD-ordet. VD-ordet lämpar sig som avsnitt av flera olika anledningar. Dels har 

majoriteten av tidigare läsbarhetsstudier använt VD-ordet för att mäta årsredovisningars 

läsbarhet (se t.ex. Baker & Kare, 1992; Subramanian, Insley & Blackwell, 1993; Jones & 

Shoemakar, 1994; Smith, Jamil, Chik Johari & Ahmar Ahmad, 2006). Vidare innehåller 

VD-ordet, till skillnad från de flesta övriga delarna i årsredovisningen, ett icke-tekniskt 

språk och riktar sig till en bredare publik (Courtis, 1986). VD-ordet anses även vara den 

mest lästa delen i årsredovisningen (Courtis, 1986; Jones, 1988; Baker & Kare, 1992, 

Subramanian, Insley & Blackwell, 1993). Utifrån ovanstående kan det tänkas att företag 

lägger extra fokus på VD-ordets utformning. Vidare är VD-ordet ett icke-standardiserat 

avsnitt där ledningen ges möjlighet att själv bestämma innehåll och utformning (Moreno 

& Casasola, 2016). Därigenom kan avsnittet med fördel undersökas för att utreda om 

medveten manipulation förekommer från ledningens sida eller inte. Tidigare studier har 

även undersökt andra delar i årsredovisningen av mer teknisk karaktär såsom fotnoterna 

(Smith & Smith, 1971; Courtis, 1986). Dock är dessa delar inte lika anpassade för att en 

bred läsarkrets, som inte har en fördjupad kunskap inom redovisning, ska förstå 

innehållet. Enligt Jones och Shoemaker (1994) lämpar sig inte heller fotnoterna för 

läsbarhetsundersökningar eftersom läsbarhetsformler vanligtvis är anpassade för löpande 

texter. En begränsning med att endast undersöka VD-ordet är att avsnittet inte är en del 

av den formella årsredovisningen. Vidare utgör VD-ordet endast en liten del av den totala 

årsredovisningen. Därigenom bör slutsatser avseende årsredovisningars läsbarhet dras 

med viss försiktighet.  

Som kompletterande operationalisering av den beroende variabeln har läsbarhet även 

mätts genom VD-ordets längd. Längre texter är förknippade med högre 

informationskostnader eftersom de tar längre tid att arbeta sig igenom (Li, 2008). 

Samtidigt upplevs de ofta vara mer avskräckande och svåra att läsa. En texts längd kan 

därigenom sägas återspegla textens läsbarhet (ibid). Längd operationaliseras genom 
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antalet ord i VD-ordet (Rutherford, 2003; Li, 2008; Lo, Ramos & Rogo, 2017). Genom 

att operationalisera läsbarhet på två olika sätt förväntas fler dimensioner av vad som 

påverkar läsbarheten i årsredovisningar kunna fångas. Längd som operationalisering är 

emellertid, till skillnad från LIX, svår att använda för att dra slutsatser om 

årsredovisningars läsbarhet eftersom det saknas benchmark. Det finns ingen förutbestämd 

skala som anger vilken mängd ord som klassificeras som svårläst. Därigenom är det svårt 

att använda Längd som operationalisering för att jämföra läsbarheten med texter i annan 

kontext. Istället används Längd som ett komplement till LIX för att kunna identifiera 

eventuella skillnader i läsbarhet mellan olika årsredovisningar. Vidare förväntas Längd, i 

enighet med tidigare läsbarhetsstudier, kunna identifiera om det finns mer naturliga, icke-

strategiska, förklaringar till variation i läsbarhet mellan företags årsredovisningar 

(Rutherford, 2003; Li, 2008; Lo, Ramos & Rogo, 2017).  

4.5.2 Oberoende variabler  

4.5.2.1 Lönsamhet 

Tidigare studier som har undersökt årsredovisningars läsbarhet har operationaliserat 

lönsamhet utifrån vinstmarginal (Jones, 1988; Baker & Kare, 1992), avkastning på eget 

kapital (Baker & Kare, 1992; Rutherford, 2003) och avkastning på totalt kapital (Courtis, 

1986, Sheikh, Bakar & Ameer, 2011; Moreno & Casasola, 2016). I denna studie har 

lönsamhet operationaliserats genom avkastning på totalt kapital eftersom urvalet består 

av hetrogena företag. Avkastning på totalt kapital är då ett lämpligt lönsamhetsmått 

eftersom det är mer jämförbart mellan olika branscher än till exempel vinstmarginal, som 

bygger på omsättning (Kohut & Segars, 1992). Vidare avslöjar avkastning på totalt 

kapital företags verkliga ekonomiska styrka och effektivitet, oberoende av hur kapitalet 

är finansierat. På grund av problem med normalfördelning (se avsnitt 5.1) har avkastning 

på totalt kapital logaritmerats. Avkastning på totalt kapital definieras enligt: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

4.5.2.2 Storlek 

Vanligen klassificeras ett företag som större när företaget är börsnoterat (SFS 1995:1554). 

Studiens urvalsram består endast av börsnoterade företag och följaktligen definieras hela 
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studiens urval som större företag. Vidare särskiljer årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554) företagsstorlek genom antal anställda, balansomslutning och 

nettoomsättning. I tidigare studier avseende läsbarhet och redovisningsval har storlek 

operationaliserats med hjälp av årsredovisningslagens klassificering genom antal 

anställda (Tagesson et al., 2009; Broberg et al., 2011; Moreno & Casasola, 2016), 

balansomslutning (se t.ex. Collin et al., 2009; Sheikh, Bakar & Ameer, 2011; Kumar, 

2014; Ajina, Laouthi & Msolli, 2016; Moreno & Casasola, 2016) och nettoomsättning 

(Collin et al., 2009; Tagesson, Gujic & Petrovic, 2012). I denna studie har storlek, i likhet 

med majoriteten av tidigare studier, operationaliserats genom balansomslutning (se t.ex. 

Baker & Kare, 1992; Kumar, 2014; Moreno & Casasola, 2016). Valet motiveras vidare 

av att studiens samtliga företag följer IFRS. Regelverket anses vara 

balansräkningsorienterat vilket gör balansomslutning till ett lämpligt och jämförbart 

storleksmått (Scott, 2015). Vidare har variabeln, likt tidigare studier, logaritmerats (se 

avsnitt 5.1) som en följd av problem med datamaterialets normalfördelning (se t.ex. 

Rutherford, 2003; Li, 2008; Kumar, 2014). Storlek operationaliseras följaktligen som den 

naturliga logaritmen av företagets balansomslutning, mätt i miljoner kronor (Mkr). 

4.5.2.3 Skuldsättning  

Skuldsättning har operationaliserats genom skuldsättningsgrad. Operationaliseringen 

ligger i linje med tidigare studier inom redovisningsval (Ljungdahl, 1999; Broberg, 

Tagesson & Collin, 2010). Precis som lönsamhet och storlek har variabeln i samband med 

analysen logaritmerats (se avsnitt 5.1). Utifrån ovanstående operationaliseras 

skuldsättning genom:  

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

4.5.2.4 Ägarstruktur 

Ägarstruktur, utifrån spritt ägarskap, har operationaliserats utifrån de aktieägare som inte 

kontrollerar de fem största röstandelarna i procent (Ljungdahl, 1999; Tagesson et al., 

2009). I de flesta årsredovisningar framgår endast de största aktieägarnas röstandel och 

inte de mindre aktieägarnas röstandel. Spritt ägarskap har följaktligen beräknats genom 

att de fem största aktieägarnas röstandel i procent har exkluderats från den totala 

röstandelen, det vill säga 100 procent.  
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Ägarspridning kan även operationaliseras genom summan av de aktieägare som äger 

mindre än två procent av det totala aktiekapitalet (Prencipe, 2004; Broberg, Tagesson & 

Collin, 2010). I årsredovisningar redovisas vanligtvis de tio största aktieägarnas 

kapitalandel och en fullständig förteckning över de aktieägare som äger mer än två 

procent av kapitalet framgår inte alltid. För att minska antalet bortfall motiveras valet att 

operationalisera ägarspridning utifrån de aktieägare som inte kontrollerar de fem största 

röstandelarna istället. 

4.5.2.5 Bransch 

Operationalisering av bransch har skett utifrån Nasdaq OMX:s branschuppdelningslista 

då samtliga urvalsföretag är noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMQ Nordic, 2018). 

Uppdelningen sker därigenom utifrån följande branscher: Material, konsumenttjänster, 

konsumentvaror, teknologi, hälsovård, industri, finans, telekom, kraftförsörjning samt 

olja och gas. För att bransch ska kunna ingå i studiens regressionsmodeller har variabeln 

kvantifierats genom att branschkategorierna har kodats om till åtta dummyvariabler, där 

industri har använts som referensvariabel. Noterbart är att branscherna kraftförsörjning 

samt olja och gas inte finns representerade i urvalet.  

4.5.3 Kontrollvariabler  

I studien ingår ett antal kontrollvariabler vilka presenteras nedan. De kontrollvariabler 

som testas är revisionsbyrå, VD:s kön, VD:s ålder och VD:s utbildningsnivå. Syftet med 

kontrollvariablerna är att undersöka om det finns andra variabler, som inte har undersökts 

i tidigare läsbarhetsstudier, som kan förklara variation i läsbarhet mellan svenska företags 

årsredovisningar. Information avseende studiens kontrollvariabler har inhämtats från 

företagens årsredovisningar. I de fall då VD:s utbildning inte har framgått i 

årsredovisningen har information hämtats från Linkedin, via mailkorrospondens med 

VD:n samt från företags hemsidor. 

4.5.3.1 Revisionsbyrå 

Tidigare studier har undersökt revisionsbyråers påverkan på företags redovisningsval och 

funnit signifikanta samband (Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 2009; Tagesson, 

Gujic & Petrovic, 2012). Enligt institutionell teori förväntas ett företags revisor normativt 

påverka företagets val och agerande (DiMaggio & Powell, 1983). Denna normativa press 
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skulle även kunna tänkas påverka företags sätt att skriva och därigenom läsbarheten i 

deras årsredovisningar. Revisionsbyrå har operationaliserats utifrån de fyra största 

byråerna; EY, KPMG, PwC och Deloitte samt en kategori för övriga revisionsbyråer. 

Operationaliseringen resulterade följaktligen i fem dummyvariabler, där PwC har använts 

som referensvariabel.  

4.5.3.2 Personliga attribut 

Rutherford (2003) föreslår att årsredovisningars läsbarhet kan tänkas påverkas av 

personliga egenskaper hos den som skriver texten. För att undersöka ytterligare 

potentiella förklaringsvariabler, utöver studiens mer företagsspecifika oberoende 

variabler, omfattas studien av ett antal kontrollvariabler som beskriver skribentens 

personliga egenskaper. I denna studie mäts årsredovisningars läsbarhet genom VD-ordet. 

Följaktligen har personliga attribut operationaliserats genom VD:s kön, VD:s ålder och 

VD:s utbildningsnivå.  

Kön. Genusstudier har kommit fram till att det finns skillnader i hur män och kvinnor 

kommunicerar genom text (Lynn, 1992 ur Reilly, Neumann & Andrews, 2016). 

Argamon, Koppel, Fine och Shimoni (2003) har konstaterat att det både finns lexikala 

och syntaktiska skillnader i hur män och kvinnor skriver. Med andra ord har de identifierat 

skillnader i ordförråd och meningsbyggnad mellan kön. Därigenom kan det tänkas att 

VD:s kön kan förklara variation i läsbarhet mellan företags årsredovisningar. 

Ålder. Pennebaker och Stones (2003) studie påvisar att såväl verbal som skriftlig 

kommunikation förändras genom generationer. Därigenom kan det tänkas att människor 

i olika åldrar skriver på olika sätt. Således finns det en möjlighet att VD:s ålder kan 

påverka huruvida läsbar ett företags årsredovisning är. Ålder har operationaliserats utifrån 

hur gammal respektive företags VD var när VD-ordet publicerades, det vill säga år 2017.  

Utbildningsnivå. Det kan tänkas att en persons skrivförmåga påverkas av vilken 

utbildning denna har. Personer med en högre utbildningsnivå anses vanligen ha en högre 

läs- och skrivkunnighet än mindre utbildade personer (Gesthuizen & Kraaykamp, 2002). 

Därigenom kan det tänkas att variation i årsredovisningars läsbarhet påverkas av vilken 

utbildningsnivå företagens VD:ar har. Utbildningsnivå har operationaliserats utifrån en 

ordinalskala där en lägre siffra innebär en lägre utbildningsnivå och en högre siffra 
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innebär högre utbildningsnivå. Vidare har kategoriseringen skett utifrån de VD:ar som; 

endast har en gymnasieutbildning, har studerat mindre än tre år på universitet eller inte 

har någon examen, har en treårig examen, har en fyrårig examen samt de som har en 

femårig examen eller högre.  

Tabell 4. Operationalisering av variabler   

Variabel 
Förväntat 

samband 
Variabeltyp Beskrivning 

Beroende variabler       

  1. LIX   Intervall LIX-värde 

  2. Längd   Intervall Antal ord 

Oberoende variabler     

  

3. Lönsamhet + Intervall Naturliga logaritmen av avkastning på totalt kapital 

  4. Storlek +/- Intervall Naturliga logaritmen av balansomslutning 

  5. Skuldsättning -  Intervall Naturliga logaritmen av skuldsättningsgrad 

  

6. Ägarstruktur + Intervall Ägarspridning: Andel röster (%) som inte kontrolleras 

av de fem största aktieägarna 

  

7. Bransch 

  

Nominal Åtta dummyvariabler (0,1) för branscherna material, 

konsumenttjänster, konsumentvaror, teknologi, 

hälsovård, industri, finans och telekom. Industri 

används som referensvariabel 

Kontrollvariabler       

  

8. Revisionsbyrå 

  

Nominal Fem dummyvariabler (0,1) för byråerna EY, KMPG, 

PwC, Deloitte och Övriga. PwC används som 

referensvariabel 

  9. Kön    Nominal VD:s kön. Dummyvariabel 1 = Man och 0 = Kvinna 

  10. Ålder   Intervall VD:s ålder 

  

11. Utbildningsnivå Ordinal VD:s utbildning. Ordinalvariabel på en skala 1-5 där 

1=gymnasieutbildning, 2=>3 år eller ingen examen, 

3=3-årig examen, 4=4-årig examen och 5=5-årig 

examen eller högre 

4.6 Analysverktyg  

4.6.1 Analys av läsbarhet 

För att kunna beräkna årsredovisningars läsbarhet genom LIX har texten i VD-ordet som 

första steg kvantifierats genom en syntaktisk innehållsanalys. Genom innehållsanalysen 

har textens innehåll kvantifierats utifrån de variabler som LIX-formeln bygger på, det vill 

säga menings- och ordlängd. Användandet av LIX bygger på förutbestämda instruktioner 
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och ett systematiskt tillvägagångssätt (se Bilaga 1). Därigenom förväntas användandet av 

LIX öka studiens objektivitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2017). Vidare medför 

tillvägagångssättet att risken för felkällor och skevheter minskar (ibid). Att manuellt 

beräkna samtliga VD-ords menings- och ordlängd förväntas dock vara alltför 

tidskrävande. I samband med innehållsanalysen har därför ett internetbaserat verktyg 

benämnt LIX-räknaren använts (LIX-räknare). LIX-räknaren räknar automatiskt ut en 

texts genomsnittliga meningslängd och andelen långa ord och därefter LIX. För att testa 

LIX-räknarens pålitlighet, och därigenom stärka studiens validitet och reliabilitet, har en 

manuell beräkning genomförts för fem slumpmässigt utvalda årsredovisningar (se Bilaga 

2). Det manuellt beräknade värdet för en text har sedan jämförts med LIX-räknarens 

genererade värde för samma text. Eftersom det endast har gått att identifiera marginella 

skillnader mellan det manuellt beräknade värdet och LIX-räknarens värde har LIX-

räknaren använts för att räkna ut texternas läsbarhet (se Bilaga 2). Användandet av LIX-

räknaren minimerar vidare risken för felkällor eftersom risken för felräkning på grund av 

den mänskliga faktorn minskar. Således bidrar användandet av LIX-räknaren till att 

studiens reliabilitet stärks. Vidare bidrar LIX-formelns systematik och objektivitet till att 

studiens replikerbarhet ökar. 

Inför användandet LIX-räknaren har VD-orden först kopierats från företagens 

årsredovisningar och sedan klistrats in ett dokument. I nästa steg har texten granskats för 

att kontrollera att dokumentet stämmer överens med texten i årsredovisningen. Vidare har 

rubriker, bildtexter och citat exkluderats eftersom LIX-räknaren endast är tillämplig på 

löpande text (Björnsson, 1968). Det reviderade dokumentet har sedan laddats upp på 

webbsidan som tillhandahåller LIX-räknaren (LIX-räknaren). Räknaren genererar sedan 

ett värde på textens läsbarhet, ett så kallat LIX-värde. LIX-räknaren visar även hur värdet 

ska tolkas, det vill säga hur läsbar texten är (se Tabell 5 nedan). Enligt förbestämda 

standarder innebär ett lågt LIX-värde att läsbarheten är hög. Ett värde på 20 innebär 

således att texten är mycket lättläst medan ett värde över 60 innebär att texten är mycket 

svårläst (Björnsson, 1968) 

Tabell 5. Skala för läsbarhet enligt LIX (Björnsson, 1968) 

LIX Beskrivning       

20-30 Mycket lätt       

30-40 Lätt       

40-50 Medelmåttig       
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50-60 Svår       

> 60 Mycket svår       

4.6.2 Statistisk analys 

För att kunna analysera variation i läsbarhet, och därigenom besvara studiens syfte, har 

multipel linjär regression valts som primär statistisk metod. Multipel linjär regression 

lämpar sig då både den beroende variabeln, LIX, och den kompletterande beroende 

variabeln, Längd, är skalvariabler av kvantitativ karaktär (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). Vidare motiveras valet av en multipel analys av att studien består av 

flera oberoende variabler. En fördel med multipel linjär regression är att oberoende 

variabler av kategorisk karaktär kan ingå i modellen, såvida de är behandlade som 

kvantitativa variabler (Pallant, 2007; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Därför har 

studiens kategoriska variabler, bransch och revisionsbyrå, kodats om till dummyvariabler. 

Den valda statistiska metoden motiveras även av att det är den vanligast förekommande 

metoden i liknande studier där årsredovisningars läsbarhet har undersökts (se t.ex. Li, 

2008; Lo, Ramos & Rogo, 2017). Den multipla linjära regressionen kompletteras med en 

univariat och bivariat analys. Samtliga analyser är genomförda med hjälp av 

statistikverktyget SPSS. 

Studiens signifikansnivå har bestämts till p < 0,01 och p < 0,05. Valet motiveras av att 

dessa signifikansnivåer är vedertagna inom samhällsvetenskapen (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). Vidare har även p < 0,10 använts i studien för att identifiera svagare 

samband, vilket ligger i linje med tidigare studier (se t.ex. Li, 2008; Sheikh, Bakar & 

Ameer, 2011). Modellernas förklaringsgrad anges både i R2 och justerad R2. Skillnaden 

mellan måtten är att den justerade förklaringsgraden tar hänsyn till antalet oberoende 

variabler som ingår i regressionen (SPSS-akuten, 2009). Den justerade förklaringsgraden 

justerar därigenom ned måttet något (ibid). Då denna studie omfattas av ett större antal 

oberoende variabler kommer den justerade förklaringsgraden att användas när 

modellernas förklaringsgrad analyseras. Därigenom riskerar den förklarande variansen 

inte att överskattas i lika stor utsträckning.  
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4.7 Etiska aspekter 

I studien har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska krav genomgående tagits i 

beaktning. Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra huvudkrav på forskning; 

informationskravet, samtyckteskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet, samtyckteskravet och konfidentialitetskravet innebär att 

undersökningspersoner ska informeras om forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt 

samt att etiskt känsliga uppgifter ska hanteras konfidentiellt (ibid). Studiens datamaterial 

är i huvudsak hämtad från sekundärkällor i form av årsredovisningar och företags 

hemsidor. Därmed anses ovanstående tre krav vara uppfyllda då informationen redan är 

offentliggjord. I de fall information om VD:s utbildningsnivå inte har framgått i 

årsredovisningen har kompletterande information inhämtats från Linkedin eller via mail. 

I samband med mailkorronspondens har personen informerats om studiens syfte och att 

deltagandet är frivilligt, vilket torde uppfylla informationskravet och samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet anses vidare vara uppfyllt då VD:s utbildningsnivå presenteras 

anonymt. Avslutningsvis anses även nyttjandekravet vara uppfyllt då insamlad data inte 

kommer spridas vidare utan endast användas för att kunna besvara studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Sammanfattningsvis anses Vetenskapsrådets (2002) samtliga 

forskningsetiska krav vara uppfyllda.  
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5 Analys 

 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med ett 

introduktionsavsnitt. I introduktionsavsnittet undersöks problem med heteroskedasticitet 

och extremvärden vilket leder fram till studiens slutgiltiga datamaterial, som sedan 

regressionsanalyserna utgår från. Därefter följer en univariat, bivariat och multivariat 

analys. I den multivariata analysen presenteras och analyseras resultaten från studiens 

regressionsmodeller. Därefter sammanställs hypotesprövningarna. Slutligen genomförs 

en kompletterande analys. Den kompletterande analysen syftar till att konkretisera ämnet 

läsbarhet genom att exemplifiera textutdrag från VD-ordet i företags årsredovisningar. 

 

5.1 Introduktion till analys 

En förutsättning för att kunna genomföra en statistiskt korrekt analys är att datamaterialet 

är normalfördelat (Tabachnick & Fidell, 2006). Det första steget i analysen var därför att 

genomföra ett Kolmogorov-Smirnov-test i SPSS för de intervallvariabler som kunde 

tänkas innehålla ett icke-normalfördelat datamaterial; lönsamhet, storlek, ägarstruktur 

och skuldsättning. Testet visade sig vara signifikant för lönsamhet, storlek och 

skuldsättning, vilket påvisar att dessa variabler inte är normalfördelade. Således 

konstaterades att datamaterialet endast är normalfördelat för variabeln ägarstruktur 

(Pallant, 2007). Vidare undersöktes datamaterialets heteroskedasticitet genom granskning 

av boxplots och ett Breusch-Pagan-test (SPSS-akuten, 2013b). Problem med 

heteroskedasticitet innebär att variablerna har en ojämn spridning, vilket kan leda till 

problem när resultatet av regressionerna ska tolkas (Djurfedt & Barmark, 2009; SPSS-

akuten, 2013a). Såväl den visuella granskningen som Breusch-Pagan-testet påvisade 

problem med heteroskedasticitet för variablerna lönsamhet och skuldsättning. I ett försök 

att göra dessa variabler mer homoskedastiska logaritmerades dem (Djurfeldt & Barmark, 

2009; SPSS akuten, 2013a). Innan lönsamhetsvariabeln logaritmerades justerades 

datamaterialets samtliga negativa värden eftersom det inte går att logaritmera negativa 

tal. Detta hanterades genom att samtliga värden adderades med det största negativa 

värdet. Genom denna metod förblir relationen mellan samtliga värden densamma, men 
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alla värden blir positiva. Logaritmeringen avlägsnade problemet med heteroskedactisitet 

och därmed kommer analysen i fortsättningen att baseras på de logaritmerade värdena. 

Dock uppvisar variablerna lönsamhet och skuldsättning fortfarande inte 

normalfördelning enligt Kolmogorov-Smirnov-testet. Enligt Saunders, Lewis & 

Thornhill (2016) kan datamaterialet dock ändå antas vara normalfördelat eftersom 

studiens urval består av mer än 30 observationer. Även storleksvariabeln testades att 

logaritmeras i syfte att göra variabeln mer normalfördelad. Då transformeringen 

resulterade i att variabeln blev mer normalfördelad kommer den fortsatta analysen även 

bygga på den logaritmerade storleksvariabeln.  

Innan variablerna logaritmerades identifierades ett större antal extremvärden via 

boxplots, histogram och scatterplots i SPSS. Logaritmeringen resulterade dock i att 

antalet extremvärden sjönk kraftigt. De återstående nio extremvärdena har inte visat sig 

vara en följd av felinmatning av data och följaktligen har dessa studerats vidare mer 

noggrant (Pallant, 2007). Fem av företagen har en extremt låg skuldsättningsgrad, tre av 

företagen har betydande negativ lönsamhet samtidigt som ett företag har en noterbart hög 

lönsamhet. Dessa nio observationer kan betraktas som onormalt skeva i sin karaktär. 

Följaktligen har, i syfte att undersöka eventuella skillnader i signifikans och 

förklaringsgrad, flera regressionsanalyser testats där extremvärden både inkluderas och 

exkluderas. Regressionsanalyserna har genomförts både för LIX och den kompletterande 

beroende variabeln, Längd. Som en första analys genomfördes en regression där 

extremvärden inkluderas utan att justeras. Regressionsmodellen med Längd som 

beroende variabel blev då signifikant medan LIX-modellen inte blev signifikant (se 

Bilaga 3). I nästa analys justerades extremvärdena genom winsorizing. Metoden innebär 

att extremvärden justeras till det närmsta värdet som inte betraktas som ett extremvärde. 

Därigenom minimeras effekten av extremvärden, men de inkluderas fortfarande i 

analysen. Resultatet av regressionsanalyserna är att båda modellerna är signifikanta (se 

Bilaga 4). Slutligen genomfördes en analys där extremvärden exkluderas helt. Även dessa 

modeller visade sig båda vara signifikanta (se Bilaga 5). Jämfört med tidigare analyser, 

där extremvärden inkluderas, ökade modellernas signifikans samt förklaringsgrad något 

när extremvärden exkluderas helt. Vidare skiljer sig antalet signifikanta variabler endast 

marginellt mellan de olika modellerna. Baserat på ovanstående kommer analysen i 

fortsättningen att utgå från det datamaterial där extremvärden exkluderas helt.  
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5.2 Univariat analys 

Tabell 6. Beskrivande statistik (exklusive extremvärden) 

n = 140 (förutom utbildningsnivå där n=131)   

Beroende variabler   

  1. LIX (LIX-värde)   

    Medelvärde 51,17 

    Std. avvikelse 4,615 

  2. Längd (Antal ord)   

    Medelvärde 871,35 

    Std. avvikelse 343,042 

Oberoende variabler   

  3. Lönsamhet (Avkastning på totalt kapital, %)   

    Medelvärde 9,085 

    Std. avvikelse 8,42 

  4. Storlek (Balansomslutning, Mkr)   

    Medelvärde 55 627,7 

    Std. avvikelse 287 034 

  5. Skuldsättning (Skuldsättningsgrad)   

    Medelvärde 1,481 

    Std. avvikelse 2,377 

  6. Ägarstruktur (Ägarspridning, %)   

    Medelvärde 45,206 

    Std. avvikelse 18 

  7. Bransch   

    Material 7 (5%) 

    Konsumenttjänster 16 (11,3%) 

    Konsumentvaror 11 (7,8%) 

    Hälsovård 21 (14,9%) 

    Teknologi 15 (10,6%) 

    Industri 38 (27%) 

    Finans 30 (21,3%) 

    Telekom 3 (2,1%) 

Kontrollvariabler   

  8. Revisionsbyrå   

    EY 32 (22,7%) 

    KMPG 31 (22%) 

    PwC 47 (33,3%) 

    Deloitte 26 (18,4%) 

    Övriga 5 (3,5%) 
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9.Kön 

    Man (1) 131 (92,9%) 

    Kvinna (0) 10 (7,1%) 

  10. Ålder   

    Medelvärde 53 

    Std. avvikelse 6,808 

  11. Utbildningsnivå   

    Gymnasieutbildning 3 (2,1%) 

    > 3 år eller ingen examen 7 (5%) 

    3-årig examen 8 (5,7%) 

    4-årig examen 44 (31,2 %) 

    5-årig eller högre examen 70 (49,6%) 

 

Tabell 7. Variansanalys för bransch        

    LIX Längd 

Bransch n Medelvärde Std. avvikelse Min/Max Medelvärde Std. avvikelse Min/Max 

Material 7 50,57 3,155 46/56 986,00 304,999 367/1213 

Konsumenttjänster 16 50,38 5,149 44/65 802,56 317,872 161/1355 

Konsumentvaror 10 52,40 3,534 48/60 893,10 248,95 413/1223 

Hälsovård 21 52,14 4,351 46/61 802,14 232,105 258/1128 

Teknologi 15 51,60 4,323 44/59 693,20 252,369 150/2245 

Industri 38 51,71 5,26 40/60 893,87 387,54 286/2251 

Finans 30 49,47 4,208 39/59 927,63 367,258 913/2077 

Telekom 3 54,00 5,568 48/59 1363,33 625,086 150/2251 

Totalt 140 51,17 4,615 39/65 871,35 343,042 150/2251 

 

Den beskrivande statistiken för studiens variabler presenteras i Tabell 6 ovan. Efter 

bortfall och exkludering av extremvärden återstår 140 företag. För kontrollvariabeln 

utbildningsnivå tillkommer dock ytterligare ett bortfall på nio företag som en följd av 

utebliven information.  

Utöver studiens huvudsakliga syfte, att förklara variation i läsbarhet, förutspår studiens 

proposition (se avsnitt 3.1.1) att svenska årsredovisningar, mätt genom VD-ordet, 

generellt sett bör vara svårlästa.  Enligt den beskrivande statistiken är det genomsnittliga 

LIX-värdet 51,17. Utifrån LIX-skalan (se Tabell 5) är således svenska börsnoterade 

företags årsredovisningar generellt svårlästa. Således ligger läsbarheten i svenska 

årsredovisningar i linje med den förväntade propositionen. Noterbart är dock att LIX-

medelvärdet ligger i början av intervallet för att klassificeras som svårläst, där intervallet 
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omfattas av LIX-värden mellan 50-60 (se Tabell 5). Standardavvikelsen kan även sägas 

vara relativt låg där de flesta årsredovisningar hamnar inom ett intervall som ligger i 

gränslandet mellan att klassificeras som medelsvår eller svår. Tas standardavvikelsen i 

beaktning kategoriseras således flera årsredovisningar även som medelsvåra. Vidare är 

medelvärdet för den kompletterande beroende variabeln, Längd, 871 ord. 

Standardavvikelsen är relativt hög, 343 ord, vilket indikerar att VD-ordets längd varierar 

mellan företag. Utifrån Längd som kompletterande operationalisering av 

årsredovisningars läsbarhet kan det därigenom konstateras att det finns variation i 

läsbarhet mellan företags årsredovisningar.  

Enligt den beskrivande statistiken framgår det att företagens genomsnittliga lönsamhet, 

mätt i avkastning på totalt kapital, är 9,1 procent. Vidare skiljer sig lönsamheten åt mellan 

företagen sett till standardavvikelsen på 8,4 procent. Således kan det konstateras att det 

finns variation i lönsamhet mellan företagen. Den oberoende variabeln storlek är 

operationaliserad genom balansomslutning. Det genomsnittliga företaget har en 

balansomslutning på 55 628 Mkr och standardavvikelsen är 287 934 Mkr. Gällande 

skuldsättning kan det konstateras att den genomsnittliga skuldsättningsgraden är över 1 

(1,48), vilket innebär att de flesta företag har skulder som är överstiger det egna kapitalet. 

Ägarstruktur har operationaliserats som de aktieägare som inte kontrollerar de fem största 

röstandelarna. Utifrån den beskrivande statistiken kan det fastställas att de mindre 

aktieägarna i genomsnitt kontrollerar mindre än hälften av de totala rösterna (45,2%). 

Således kontrollerar de fem största aktieägarna majoriteten av rösterna. Variabeln bransch 

analyseras i tabellen utifrån frekvensfördelning. Den största andelen av företagen är 

verksamma inom industribranschen (27%) följt av finansbranschen (21,3%). Därefter är 

fördelningen mellan hälsovård (14,9%), konsumenttjänster (11,3%), teknologi (10,6%) 

och konsumentvaror (7,8%) relativt jämn. Den minst representerade branschen är telekom 

vilken endast utgörs av 2,1 % av företagen. I Tabell 7 presenteras vidare en variansanalys 

för branschuppdelningen.  Ur tabellen framgår det att företag inom finansbranschen har 

det lägsta genomsnittliga LIX-värdet. Utifrån medelvärdet på 49,47 är finansbranschen 

därmed den enda bransch vars genomsnittliga årsredovisning klassificeras som 

medelsvår. Vidare påvisar variansanalysen att företag inom telekombranschen har det 

högsta genomsnittliga LIX-värdet, 54,00. Medelvärdena indikerar sammanfattningsvis 

att de flesta branschers årsredovisningar är svårlästa. Det går visuellt inte att identifiera 
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några större skillnader mellan branscherna, utan de flesta har ett genomsnittligt LIX-värde 

som ligger runt det totala medelvärdet på 51,17. Vidare har telekombranschen det längsta 

genomsnittliga VD-ordet med en genomsnittlig längd på 1 363 ord. Den bransch som har 

det kortaste genomsnittliga VD-ordet, 693 ord, är teknologibranschen.  

Gällande studiens kontrollvariabler framgår det att 96,4 procent av alla företag har någon 

av Big 4-byråerna som revisionsbyrå. Det kan konstateras att flest företag har PwC som 

revisionsbyrå (33,3%) samtidigt som fördelningen är relativt jämn mellan EY, KPMG 

och Deloitte (22,7%, 22%, 18,4%). Vidare är majoriteten av företagens VD:ar män där 

endast 7,1 procent är kvinnor. Den genomsnittliga VD:ns ålder är 53 år och 

stadarsavvikelsen 6,8 år. Således är majoriteten av alla VD:ar i medelåldern. Vidare har 

majoriteten av samtliga VD:ar studerat fyra år eller mer på universitetsnivå (80,8%). 

Endast en handfull VD:ar har bara en gymnasieutbildning (2,1%).  

5.3 Bivariat analys 

För att undersöka om det finns problem med multikollinearitet, korrelation mellan 

studiens oberoende variabler, har två korrelationstester genomförts. Multikollinearitet 

kan påverka precisionen i den multipla regressionsanalysens förklaringsgrad (Djurfeldt, 

Larsson & Sjöhagen, 2018). Därigenom kan multikollinearitet leda till att resultatet blir 

missvisande och därför bör eventuella problem undersökas (ibid).  De tester som har 

utförts är Pearson och Spearmans Rho. Valet motiveras av att Persons korrelationstest är 

det mest använda korrelationstestet samtidigt som det lämpar sig för intervall- och 

dummyvariabler (Tabachnick & Fidell, 2006). Spearmans Rho har genomförts eftersom 

det lämpar sig bättre för ordinalvariabler, vilket kontrollvariabeln utbildningsnivå är 

(Pallant, 2007). I Tabell 8 nedan presenteras en korrelationsmatris där värdena på den 

övre raden utgör Pearson och värdena på den undre raden utgör Spearman. Problem med 

multikollinearitet brukar indikeras när värdena överstiger 0,8 (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). Utifrån korrelationstesterna, vars värden är sammanställda i 

korrelationsmatrisen, finns det ingen antydan till multikollinearitet mellan variablerna. 

Det högst identifierade värdet är 0,448 vilket ligger en bra bit ifrån det kritiska värdet på 

0,8. Noterbar är att studiens beroende variabel LIX inte är korrelerad med den 
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kompletterande beroende variabeln, Längd. Således tycks de mäta läsbarhet genom olika 

sätt.  
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Tabell 8. Korrelationsmatris                                   

Pearsons n = 140 för alla variabler förutom utbildningsnivå (n=131)                               

Spearman                                           

  1. LIX 2. Längd 3. 4. 5. 6. 7a. 7b. 7c. 7d. 7e. 7f. 7g. 7h. 8a. 8b. 8c. 8d. 8e. 9. 10. 

2. Längd -0,141 ♰                                         

  -0,149 ♰                                         

3. Lönsamhet -0,364** 0,039                                       

  -0,364 ** 0,073                                       

4. Storlek -0,131 0,448 ** 0,061                                     

  -0,068 0,446 ** 0,031                                     

5. Skuldsättning -0,031 0,097 -0,128 0,281 **                                   

  0,032 0,079 -0,325 ** 0,258 **                                   

6. Ägarstruktur -0,020 0,006 -0,090 0,133 0,005                                 

  0,003 0,057 -0,068 0,125 0,001                                 

7a. Bransch: 

material 
-0,030 0,078 0,045 0,037 -0,127 0,029                               

-0,029 0,131 0,037 0,044 -0,197 * 0,005                               

7b. Bransch: 

Konsumenttjänster 
-0,062 -0,071 -0,022 -0,024 0,140 ♰ -0,025 -0,082                             

-0,094 -0,050 -0,068 -0,018 0,141 ♰ -0,044 -0,082                             

7c. Bransch: 

Konsumentvaror 
0,074 0,019 -0,024 -0,025 -0,020 0,027 -0,064 -0,100                           

0,085 0,066 -0,047 -0,025 -0,078 0,025 -0,064 -0,100                           

7d. Bransch: 

Hälsovård 
0,088 -0,083 -0,135 -0,222 ** -0,159 ♰ -0,028 -0,096 -0,151 ♰ -0,117                         

0,077 -0,070 -0,088 -0,235 ** -0,192 * -0,032 -0,096 -0,151 ♰ -0,117                         

7e. Bransch: 

Teknologi 
0,032 -0,179 * -0,065 -0,285 ** -0,051 0,056 -0,079 -0,124 -0,096 -0,146 ♰                       

0,037 -0,185 * -0,060 -0,302 ** -0,104 0,055 -0,079 -0,124 -0,096 -0,146 ♰                       

7f. Bransch: 

Industri 
0,071 0,042 0,117 -0,052 0,120 -0,046 -0,140 -0,219 ** -0,179 * -0,256 ** -0,211 *                     

0,077 -0,005 0,107 -0,031 0,140 ♰ -0,021 -0,140 ♰ -0,219 ** -0,169 * -0,256 ** -0,211 *                     

7g. Bransch: 

Finans 
-0,193 * 0,088 0,079 0,414 ** -0,008 0,010 -0,120 -0,188 * -0,145 ♰ -0,219 ** -0,181 * -0,319 **                   

-0,173 * 0,080 0,112 0,407 ** 0,099 0,019 -0,120 -0,188 * -0,145 ♰ -0,219 ** -0,181 * -0,319 **                   

7h. Bransch: 

Telekom 
0,091 0,213 * -0,090 0,184 * 0,075 0,027 -0,034 -0,053 -0,041 -0,062 -0,051 -0,090 -0,077                 

0,084 0,151 ♰ -0,124 0,184 * 0,108 0,019 -0,034 -0,053 -0,041 -0,062 -0,051 -0,090 -0,077                 

8a. Byrå: EY 0,079 -0,034 0,150 ♰ -0,063 0,030 -0,150 ♰ 0,109 0,179 * 0,047 0,105 -0,134 -0,141 ♰ -0,036 -0,081               

  0,072 0,020 0,134 -0,063 0,008 -0,175 * 0,109 0,179 * 0,047 0,105 -0,134 -0,141 ♰ -0,036 -0,081               

8b. Byrå: KMPG 0,098 0,139 ♰ -0,235 ** 0,077 0,010 0,083 0,040 -0,023 -0,010 0,024 0,044 -0,084 0,024 0,043 -0,284 **             

  0,121 0,162 ♰ -0,162 ♰ 0,076 0,041 0,118 0,040 -0,023 -0,010 0,024 0,044 -0,084 0,024 0,043 -0,284 **             

8c. Byrå: PwC -0,043 -0,149 ♰ 0,019 -0,054 -0,009 0,023 -0,163 ♰ -0,113 -0,021 -0,044 0,194 * 0,144 ♰ -0,039 -0,105 -0,387 ** -0,371 **           

  -0,050 -0,166 * -0,040 -0,028 0,044 0,026 -0,163 ♰ -0,113 -0,021 -0,044 0,194 * 0,144 ♰ -0,039 -0,105 -0,387 ** -0,371 **           

 



 

 

41 

Fortsättning korrelationsmatris 

  1. LIX 2. Längd 3. 4. 5. 6. 7a. 7b. 7c. 7d. 7e. 7f. 7g. 7h. 8a. 8b. 8c. 8d. 8e. 9. 10. 

8d. Byrå: Deloitte -0,153 ♰ 0,086 0,088 0,156 ♰ 0,026 0,085 0,059 -0,056 0,010 -0,046 -0,165 ♰ 0,039 0,064 0,183 * -0,260 ** -0,249 ** -0,340 **         

  -0,160 ♰ 0,034 0,098 0,135 -0,043 0,063 0,059 -0,056 0,010 -0,046 -0,165 ♰ 0,039 0,064 0,183 * -0,260 ** -0,249 ** -0,340 **         

8e. Byrå: Övrig 0,035 -0,030 -0,052 -0,219 ** -0,123 -0,082 -0,044 0,052 -0,053 -0,081 0,058 0,056 -0,007 -0,028 -0,105 -0,101 -0,137 -0,092       

  0,034 -0,055 -0,048 -0,237 ** -0,130 -0,064 -0,044 0,052 -0,053 -0,081 0,058 0,056 -0,007 -0,028 -0,105 -0,101 -0,137 -0,092       

9. Kön 0,088 -0,098 -0,042 -0,058 -0,061 -0,070 0,064 -0,075 0,077 0,039 0,096 0,107 -0,193 * -0,150 ♰ -0,245 ** 0,010 0,197 * -0,010 0,053     

  0,092 -0,077 -0,036 -0,030 0,018 -0,069 0,064 -0,075 0,077 0,039 0,096 0,107 -0,193 * -0,150 ♰ -0,245 ** 0,010 0,197 * -0,010 0,053     

10. Ålder -0,086 0,158 ♰ -0,005 0,061 0,091 -0,004 0,056 -0,123 -0,021 -0,178 * 0,044 0,185 * 0,028 -0,077 -0,210 * 0,079 0,074 0,056 -0,006 0,057   

  -0,032 0,164 ♰ 0,064 0,051 0,058 0,032 0,055 -0,107 -0,025 -0,164 ♰ 0,052 0,169 * 0,022 -0,092 -0,219 ** 0,105 0,060 0,048 0,010 0,068   

11. 

Utbildningsnivå 0,111 0,028 0,071 -0,136 -0,084 0,049 0,104 -0,164 ♰ -0,089 0,120 0,150 ♰ 0,070 -0,093 -0,153 ♰ 0,160 ♰ -0,012 -0,136 0,018 -0,020 -0,031 0,016 

  0,084 0,015 0,064 -0,137 -0,093 0,042 0,112 -0,161 ♰ -0,084 0,121 0,146 ♰ 0,041 -0,064 -0,166 ♰ 0,171 * 0,001 -0,103 -0,035 -0,050 -0,039 0,054 

 ♰ 0,1 signifikansnivå                                          

* 0,05 signifikansnivå                                          

** 0,01 signifikansnivå                                          

Variabeldefinition:                                         
LIX = LIX-värde                                         
Längd = Antal ord                                         
Lönsamhet = Naturliga logaritmen av avkastning på totalt kapital (%)                                 
Storlek = Naturliga logaritmen av balansomslutning (Mkr)                                   
Skuldsättning = Naturliga logaritmen av skuldsättningsgrad                             
Ägarstruktur = Andel röster (%) som inte kontrolleras av de fem största aktieägarna                             
Bransch = Åtta dummyvariabler (0,1). Industri används som referensvariabel                             
Byrå = Fem dummyvariabler (0,1). PwC används som referensvariabel                             
Kön = VD:s kön. Dummyvariabel där 1 = Man och 0 = Kvinna                                 
Ålder = VD:s ålder                                         
Utbildningsnivå = VD:s utbildning på en skala 1-5 där 1=gymnasieutbildning, 2=>3-år eller ingen examen, 3=3-årig examen, 4=4-årig examen och 5=5-årig examen eller högre           
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För att vidare undersöka eventuella problem med multikollinearitet har 

regressionsmodellernas VIF-värden kontrollerats (se avsnitt 5.4). Inget av VIF-värdena 

överstiger det kritiska värdet på 2,5 vilket bekräftar att problem med multikollinearitet 

inte tycks förekomma (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2017). 

5.4 Multivariat analys 

För att testa huruvida studiens hypoteser kan förkastas eller ej har flera 

regressionsanalyser genomförts. Läsbarhet har operationaliserats genom LIX och som 

komplement även genom Längd. Följaktligen har både LIX och Längd testats som 

beroende variabler i regressionsmodellerna. I analysen nedan presenteras fyra olika 

regressionsmodeller. I Modell 1, 2 och 3 testas LIX som beroende variabel där Modell 1 

inkluderar studiens samtliga variabler, såväl oberoende- som kontrollvariabler. Vidare är 

samtliga kontrollvariabler exkluderade i Modell 2. I Modell 3 är de icke- företagsspecifika 

kontrollvariablerna exkluderade samtidigt som den kompletterande beroende variabeln, 

Längd, ingår som en oberoende variabel. Syftet med att testa Längd som oberoende 

variabel är att undersöka huruvida VD-ordets längd kan tänkas korrelera med läsbarhet 

utifrån LIX. Vidare är syftet med att genomföra flera olika regressionsmodeller att 

undersöka eventuella skillnader i modellernas signifikans och förklaringsgrad samt 

signifikanta variabler. I Modell 4 testas slutligen Längd som beroende variabel. I Modell 

4 ingår, precis som i Modell 1, studiens samtliga oberoende variabler och 

kontrollvariabler. I samtliga modeller där bransch och revisionsbyrå ingår som variabler 

har industri och PwC använts som referensvariabler. När andra dummyvariabler än 

industri och PwC har testats som referensvariabler har endast marginella skillnader i 

resultatet kunnat identifieras. Därigenom har industri och PwC valts eftersom utgör de 

största kategorierna.  

I en korrekt specificerad regressionsmodell ska residualen vara normalfördelad (Djurfeldt 

& Barmark, 2009). För att undersöka huruvida de fyra regressionsmodellerna uppfyller 

detta antagande har residualernas normalfördelning testats genom ett Kolmogorov-

Smirnov-test (se Bilaga 6). Testerna för Modell 1-3 visar ett signifikansvärde på 0,200. 

Därigenom är residualerna normalfördelade vilket styrker modellerna (Pallant, 2007). 
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Testet för Modell 4 indikerar dock att residualen inte är normalfördelad, vilket innebär 

att resultatet bör tolkas med viss försiktighet. 

Studiens hypoteser förutspår huruvida de oberoende variablerna kan förklara variation i 

läsbarhet mellan företags årsredovisningar. Noterbart är att hypotesernas förutspådda 

positiva (negativa) samband kräver ett signifikant negativt (positivt) samband i 

regressionsanalyserna för att inte förkastas. Detta är en följd av hur studiens beroende 

variabel, läsbarhet, har operationaliserats. När LIX testas som beroende variabel i 

regressionsanalyserna, innebär ett negativt samband att LIX-värdet är lågt. Ett lågt LIX-

värde indikerar vidare att läsbarheten är hög. För att inte förkasta en hypotes som 

förutspår ett positivt samband med årsredovisningars läsbarhet måste således betavärdet 

i regressionsanalyserna visa ett negativt samband. När Längd testas som kompletterande 

beroende variabel gäller detsamma, när läsbarheten är hög är VD-ordet kortare. Således 

innebär ett negativt betavärde att läsbarheten är högre. Ovanstående kan vara bra att 

beakta i samband med att studiens resultat analyseras. 
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Tabell 9. Multipel linjär regression med kontrollvariabler - Beroende variabel LIX 

n = 131     Modell 1. LIX 

Variabel Förväntat samband Beta Std. avvikelse 

Lönsamhet - -26,229 ** 6,623 

Storlek   +/- -0,222 0,237 

Skuldsättning + -0,307 0,476 

Ägarstruktur - -0,101 0,022 

Bransch:       

  Material   -1,552 2,196 

  Konsumenttjänster -2,573 ♰ 1,399 

  Konsumentvaror -0,696 1,605 

  Hälsovård   -1,639 1,325 

  Teknologi   -2,313 1,467 

  Finans   -2,300 ♰ 1,196 

  Telekom   2,237 2,842 

Revisionsbyrå:       

  EY   1,617 1,231 

  KMPG   0,441 1,069 

  Deloitte   -0,682 1,178 

  Övrig   -0,413 2,131 

Kön      1,784 1,565 

Ålder     -0,33 0,059 

Utbildningsnivå   0,496 0,431 

Konstant   176,401   

F-värde     1,949 *   

R2 (just. R2)   0,238 (0,116)   

Högsta VIF-värde   1,853   

 ♰ 0,1 signifikansnivå        

* 0,05 signifikansnivå       

** 0,01 signifikansnivå      

Variabeldefinition:       

LIX = LIX-värde       

Längd = Antal ord       

Lönsamhet = Naturliga logaritmen av avkastning på totalt kapital   

Storlek = Naturliga logaritmen av balansomslutning   

Skuldsättning = Naturliga logaritmen av skuldsättningsgrad   

Ägarstruktur = Andel röster (%) som inte kontrolleras av de fem största aktieägarna 

Bransch = Åtta dummyvariabler (0,1). Industri används som referensvariabel 

Revisionsbyrå = Fem dummyvariabler (0,1). PwC används som referensvariabel 

Kön = VD:s kön. Dummyvariabel där 1 = Man och 0 = Kvinna   

Ålder = VD:s ålder       

Utbildningsnivå = VD:s utbildning på en skala 1-5 där 1=gymnasieutbildning, 2=>3 år eller 

ingen examen, 3=3-årig examen, 4=4-årig examen och 5=5-årig examen eller högre 
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I Tabell 9 ovan presenteras Modell 1. I modellen ingår studiens samtliga nio variabler, 

såväl oberoende- som kontrollvariabler. Antalet företag som inkluderas i modellen efter 

bortfall för kontrollvariabeln utbildningsnivå är 131 stycken. Modellens justerade 

förklaringsgrad är 11,6 procent och således förklarar modellen endast en liten del av 

variationen i den beroende variabeln, läsbarhet. Hela regressionsmodellen är signifikant 

på en 5-procentig nivå. Utifrån regressionsanalysen kan ett starkt negativt signifikant 

samband (p<0,01) identifieras för variabeln lönsamhet. Detta samband ligger i linje med 

H1 och bekräftar därmed hypotesen om att mindre lönsamma företag har en lägre 

läsbarhet i sina årsredovisningar. Vidare visar modellen inget signifikant samband för 

storleksvariabeln. Således synes inte storlek ha någon signifikant påverkan på 

årsredovisningars läsbarhet, varken positiv eller negativ. Likaså går det inte att identifiera 

något signifikant samband för variablerna skuldsättning och ägarstruktur. 

Dummyvariablerna för bransch visar däremot att det finns vissa svaga (p<0,10) 

signifikanta skillnader i läsbarhet mellan årsredovisningar i olika branscher. Modellen 

indikerar att företag inom konsumenttjänst- och finansbranschen har en högre läsbarhet i 

sina årsredovisningar än företag inom industribranschen. Resultatet påvisar däremot inte 

att någon av dummyvariablerna för revisionsbyrå är signifikanta. Således har inte företags 

revisionsbyrå någon påverkan på läsbarheten i dess årsredovisningar. Vidare finns det 

inte heller något signifikant samband mellan läsbarhet och studiens övriga 

kontrollvariabler; kön, ålder samt utbildningsnivå. 
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Tabell 10. Multipel linjär regression utan kontrollvariabler - Beroende variabel LIX 

n = 140     Modell 2. LIX 

Variabel   Förväntat samband Beta Std. avvikelse 

Lönsamhet - -22,397 ** 5,070 

Storlek   +/- -0,086 0,222 

Skuldsättning + -0,370 0,434 

Ägarstruktur - -0,012 0,021 

Bransch:       

  Material   -1,299 1,826 

  Konsumenttjänster -1,690 1,302 

  Konsumentvaror 0,162 1.557 

  Hälsovård   -0,712 1,231 

  Teknologi   -0,952 1,380 

  Finans   -2,204 ♰ 1,150 

  Telekom   1,336 2,695 

Revisionsbyrå:       

  EY       

  KMPG       

  Deloitte       

  Övrig       

Kön          

Ålder         

Utbildningsnivå       

Konstant   158,943   

F-värde     2,667 **   

R2 (just. R2)   0,186 (0,117)   

Högsta VIF-värde   1,644   

 ♰ 0,1 signifikansnivå        

* 0,05 signifikansnivå        

** 0,01 signifikansnivå        

Variabeldefinition:       

LIX = LIX-värde       

Längd = Antal ord       

Lönsamhet = Naturliga logaritmen av avkastning på totalt kapital   

Storlek = Naturliga logaritmen av balansomslutning   

Skuldsättning = Naturliga logaritmen av skuldsättningsgrad   

Ägarstruktur = Andel röster (%) som inte kontrolleras av de fem största aktieägarna 

Bransch = Åtta dummyvariabler (0,1). Industri används som referensvariabel 

Revisionsbyrå = Fem dummyvariabler (0,1). PwC används som referensvariabel 

Kön = VD:s kön. Dummyvariabel där 1 = Man och 0 = Kvinna   

Ålder = VD:s ålder       

Utbildningsnivå = VD:s utbildning på en skala 1-5 där 1=gymnasieutbildning, 2=>3 år eller 

ingen examen, 3=3-årig examen, 4=4-årig examen och 5=5-årig examen eller högre 
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I Tabell 10 ovan presenteras Modell 2. I modellen har samtliga kontrollvariabler 

exkluderats. Kontrollvariablerna är inte baserade på tidigare läsbarhetsforskning i lika 

stor utsträckning som studiens oberoende variabler. Istället bygger dessa variabler på 

tidigare studier inom redovisningsval samt övrig relevant forskning. Syftet med att 

utforma en modell där kontrollvariablerna exkluderas är att kunna analysera vilken 

förklaringskraft studiens oberoende variabler respektive kontrollvariabler har på 

variationen i läsbarhet. Enligt Tabell 10 framgår det att modellen är signifikant på 1 

procents nivå. Vidare uppgår den justerade förklaringsgraden till 11,7 procent. 

Förklaringsgraden i Modell 1 är 11,6 procent och således ökar förklaringsgraden endast 

marginellt när samtliga kontrollvariabler exkluderas. Således tenderar kontrollvariablerna 

inte bidra med några ytterligare förklaringar till variation i årsredovisningars läsbarhet. 

Modellens signifikans (p<0,01) är vidare något starkare än signifikansen i Modell 1 

(p<0,05). I enighet med Modell 1 är variabeln lönsamhet starkt negativt korrelerad med 

LIX och därigenom starkt positivt korrelerad med läsbarhet. Modellen visar även att det 

finns svaga signifikanta skillnader i läsbarhet mellan olika branscher, där företag inom 

finansbranschen tenderar att ha mer lättlästa årsredovisningar än företag inom 

industribranschen. För övriga variabler identifieras inget signifikant samband gentemot 

läsbarhet. Sammantaget kan det konstateras att Modell 1 och Modell 2 är snarlika 

gällande såväl förklaringsgrad som variabelsignifikans. Regressionsmodellernas totala 

signifikansnivå skiljer sig dock något där Modell 2 har en högre signifikans.  
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Tabell 11. Multipel linjär regression utan icke-företagsspecifika kontrollvariabler - Beroende 

variabel LIX 

n = 140     Modell 3. LIX 

Variabel   Förväntat samband Beta Std. avvikelse 

Lönsamhet - -22,56 ** 5,207 

Storlek   +/- 0,125 0,245 

Skuldsättning + -0,457 0,432 

Ägarstruktur - -0,008 0,021 

Bransch:       

  Material   -1,881 1,855 

  Konsumenttjänster -2,588 ♰ 1,329 

  Konsumentvaror -0,209 1,552 

  Hälsovård   -1,249 1,25 

  Teknologi   -1,255 1,381 

  Finans   -2,712 * 1,153 

  Telekom   2,262 2,72 

Revisionsbyrå:       

  EY   1,968 ♰ 1,066 

  KMPG   0,893 1,051 

  Deloitte   -0,731 1,108 

  Övrig   0,800 2,120 

Kön          

Ålder         

Utbildningsnivå       

Längd     -0,002 ♰ 0,001 

Konstant   259,518   

F-värde     2,440 **   

R2 (just. R2)   0,241 (0,142)   

Högsta VIF-värde   1,982   

 ♰ 0,1 signifikansnivå        

* 0,05 signifikansnivå        

** 0,01 signifikansnivå        

Variabeldefinition:       

LIX = LIX-värde       

Längd = Antal ord       

Lönsamhet = Naturliga logaritmen av avkastning på totalt kapital   

Storlek = Naturliga logaritmen av balansomslutning   

Skuldsättning = Naturliga logaritmen av skuldsättningsgrad   

Ägarstruktur = Andel röster (%) som inte kontrolleras av de fem största aktieägarna 

Bransch = Åtta dummyvariabler (0,1). Industri används som referensvariabel 

Revisionsbyrå = Fem dummyvariabler (0,1). PwC används som referensvariabel 

Kön = VD:s kön. Dummyvariabel där 1 = Man och 0 = Kvinna   

Ålder = VD:s ålder       

Utbildningsnivå = VD:s utbildning på en skala 1-5 där 1=gymnasieutbildning, 2=>3 år eller ingen 

examen, 3=3-årig examen, 4=4-årig examen och 5=5-årig examen eller högre 
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Modell 3 presenteras i Tabell 11 ovan. I modellen har samtliga icke-företagsspecifika 

kontrollvariabler exkluderats. Därigenom ingår inte kön, ålder och utbildningsnivå i 

modellen. I och med att utbildningsnivå exkluderas ökar antalet företag med 9 enheter. 

Vidare har studiens kompletterande beroende variabel, Längd, inkluderats i modellen som 

en oberoende variabel. Utifrån korrelationsmatrisen i Tabell 8 framgår det att LIX och 

Längd inte är korrelerade med varandra och därigenom tenderar mäta läsbarhet på olika 

sätt. Syftet att inkludera Längd som oberoende variabel i Modell 3 är att undersöka 

huruvida Längd kan bidra till en högre förklaringsgrad än vad som uppnås i Modell 1 och 

2. Utifrån Tabell 11 framgår det att förklaringsgraden ökar något i Modell 3, jämfört med 

tidigare två modeller. Modell 3, med en justerad förklaringsgrad på 14,2 procent, är 

således den modell som har högst förklaringsgrad utav modellerna. Regressionsmodellen 

är signifikant på 1 procents nivå. Vidare visar sig variabeln Längd ha ett svagt negativt 

samband med läsbarhet. Resultatet indikerar således att företag med en högre läsbarhet i 

sina årsredovisningar även har något längre text. I övrigt är de signifikanta variablerna i 

Modell 3 snarlika de signifikanta variablerna i Modell 1 och 2. I denna modell kan 

emellertid signifikanta skillnader mellan revisionsbyrå identifieras där dummyvariabeln 

EY är svagt positivt signifikant gentemot referensvariabeln PwC. Således tenderar företag 

som har EY som revisionsbyrå skriva mer svårlästa årsredovisningar än de företag som 

har PwC som revisionsbyrå. Vidare är variabeln lönsamhet, i enighet med övriga 

modeller, starkt negativt signifikant samtidigt som modellen visar att det finns 

signifikanta skillnader i läsbarhet mellan olika branscher.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Modell 1-3 är snarlika gällande såväl 

förklaringsgrad och signifikans som signifikanta variabler. Lönsamhet är starkt 

signifikant i samtliga modeller vilket styrker resultatets trovärdighet. Alla modeller 

påvisar även att det förekommer svaga signifikanta skillnader i läsbarhet mellan olika 

branscher.  
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Tabell 12. Multipel linjär regression med kontrollvariabler - Beroende variabel Längd 

n = 131     Modell 4. Längd 

Variabel   Förväntat samband Beta Std. avvikelse 

Lönsamhet - 266,059 476,738 

Storlek   +/- 83,676 ** 17,071 

Skuldsättning + -20,057 34,278 

Ägarstruktur - -1,335 1,577 

Bransch:       

  Material   12,347 158,094 

  Konsumenttjänster -50,466 100,709 

  Konsumentvaror 49,891 115,510 

  Hälsovård   -3,042 95,365 

  Teknologi   -22,938 105,585 

  Finans   -115,942 86,070 

  Telekom   286,046 204,621 

Revisionsbyrå:       

  EY   36,333 88,643 

  KMPG   117,122 76,962 

  Deloitte   50,164 84,815 

  Övrig   209,616 153,409 

Kön      -123,217 112,664 

Ålder     8,001 ♰ 4,267 

Utbildningsnivå   31,198 31,024 

Konstant   -1499,372   

F-värde     2,855 **   

R2 (just. R2)   0,315 (0,204)   

VIF-värde högsta   1,853   

 ♰ 0,1 signifikansnivå        

* 0,05 signifikansnivå        

** 0,01 signifikansnivå        

Variabeldefinition:       

LIX = LIX-värde       

Längd = Antal ord       

Lönsamhet = Naturliga logaritmen av avkastning på totalt kapital   

Storlek = Naturliga logaritmen av balansomslutning   

Skuldsättning = Naturliga logaritmen av skuldsättningsgrad   

Ägarstruktur = Andel röster (%) som inte kontrolleras av de fem största aktieägarna 

Bransch = Åtta dummyvariabler (0,1). Industri används som referensvariabel 

Revisionsbyrå = Fem dummyvariabler (0,1). PwC används som referensvariabel 

Kön = VD:s kön. Dummyvariabel där 1 = Man och 0 = Kvinna   

Ålder = VD:s ålder       

Utbildningsnivå = VD:s utbildning på en skala 1-5 där 1=gymnasieutbildning, 2=>3 år eller ingen 

examen, 3=3-årig examen, 4=4-årig examen och 5=5-årig examen eller högre 
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I Tabell 12 presenteras regressionsanalysen för Modell 4 där Längd testas som beroende 

variabel. I modellen ingår studiens samtliga oberoende- och kontrollvariabler. Utifrån 

Tabell 12 går det att utläsa att modellens justerade förklaringsgrad är 20,4 procent. 

Således förklarar denna modell en femtedel av variationen i VD-ordens längd. Vidare är 

modellen signifikant på 1 procents nivå. Enligt analysen föreligger det ett starkt positivt 

signifikant samband mellan storlek och Längd. Följaktligen har större företag längre VD-

ord och därigenom mer svårlästa årsredovisningar. Enligt analysen är resterande 

oberoende variabler; lönsamhet, skuldsättning, ägarstruktur och bransch inte signifikanta. 

Avseende studiens kontrollvariabler kan det konstateras att det finns ett svagt positivt 

signifikant samband mellan ålder och VD-ordets längd. Således skriver äldre VD:ar 

längre VD-ord och därigenom har företag med äldre VD:ar mer svårlästa 

årsredovisningar. Vidare tenderar studiens resterande kontrollvariabler inte kunna 

förklara variation i läsbarhet då det inte går att identifiera något signifikant samband.  

5.4.1 Sammanställning av hypotesprövning 

Tabell 13. Sammanställning av hypotesprövning   

  Förväntat 

samband 

Läsbarhet 

Variabel LIX Längd 

H1: Lönsamhet + Förkastas ej Förkastas 

H2a: Storlek - Förkastas Förkastas ej 

H2b: Storlek + Förkastas Förkastas 

H3: Skuldsättning - Förkastas Förkastas 

H4: Ägarstruktur + Förkastas Förkastas 

H5: Bransch   Förkastas ej Förkastas 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar.  

Studiens första hypotes förutspår att det kommer finnas ett positivt samband mellan 

lönsamhet och läsbarheten i svenska företags årsredovisningar. Utifrån 

regressionsanalyserna kan det konstateras att det endast finns ett signifikant samband 

mellan lönsamhet och LIX. Sambandet är negativt och visar således att mer lönsamma 

företag har ett lägre LIX-värde och därmed en högre läsbarhet i sina årsredovisningar. 
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Därigenom förkastas hypotesen inte när LIX används som beroende variabel, medan den 

förkastas när den kompletterande variabeln Längd testas. 

H2a: Det finns ett negativt samband mellan storlek och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar. 

Resultaten från regressionsanalyserna indikerar att det inte finns något signifikant 

samband mellan storlek och LIX. Däremot kan ett positivt signifikant samband mellan 

storlek och Längd identifieras. Således har större företag längre VD-ord och därigenom 

en lägre läsbarhet i sina årsredovisningar. Därmed förkastas hypotesen när LIX prövas 

som beroende variabel, medan den inte förkastas när Längd testas som beroende variabel.  

H2b: Det finns ett positivt samband mellan storlek och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar. 

Den andra storlekshypotesen förutspår att större företag har en högre läsbarhet i sina 

årsredovisningar. Enligt genomförda regressionsanalyser kan inget positivt signifikant 

samband identifieras mellan storlek och läsbarhet, varken när LIX eller Längd testas som 

beroende variabel. Därmed förkastas hypotesen. 

H3: Det finns ett negativt samband mellan skuldsättning och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar. 

Den tredje hypotesen förutspår att företag med en högre skuldsättning kommer ha en lägre 

läsbarhet i sina årsredovisningar. Genomförda regressionsanalyser påvisar inget 

signifikant samband mellan skuldsättning och läsbarhet, varken för LIX eller Längd. 

Således förkastas hypotesen.  

H4: Det finns ett positivt samband mellan spritt ägarskap och läsbarheten i svenska 

börsnoterade företags årsredovisningar. 

Ägarstrukturhypotesen förutspår att företag med ett spritt ägarskap kommer ha en högre 

läsbarhet i sina årsredovisningar jämfört med företag med ett mer koncentrerat ägarskap. 

Enligt analysen går det inte att identifiera något signifikant samband mellan spritt 

ägarskap och studiens beroende variabler. Följaktligen förkastas hypotesen. 
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H5: Läsbarheten i svenska börsnoterade företags årsredovisningar skiljer sig åt mellan 

olika branscher.  

Resultaten från regressionsanalyserna visar att det finns svaga signifikanta skillnader i 

årsredovisningars läsbarhet mellan olika branscher när LIX testas som beroende variabel. 

Det går emellertid inte att identifiera något signifikant samband för samtliga 

branschkategorier, utan de branscher som återkommer i modellerna är finans- och 

konsumenttjänstbranschen. Finansvariabeln är svagt negativt signifikant i alla tre 

modeller medan konsumenttjänstvariabeln är svagt negativt signifikant i Modell 1 och 3. 

Noterbart är att sambandet endast är svagt och därmed bör resultatet tolkas med viss 

försiktighet. Följaktligen kan hypotesen tills vidare inte förkastas. Däremot finns det inga 

signifikanta skillnader mellan branscher när Längd testas som beroende variabel.  

Kontrollvariabler 

För studiens kontrollvariabler går det att finna ett svagt positivt signifikant samband 

mellan VD:s ålder och VD-ordets längd. Därmed kommer företag med äldre VD:ar ha 

längre VD-ord och därigenom mer svårlästa årsredovisningar. Vidare finns det svaga 

signifikanta skillnader i läsbarhet mellan revisionsbyråer i Modell 3. Utifrån modellen 

tenderar företag som har EY som revisionsbyrå ha en lägre läsbarhet i sina 

årsredovisningar. Noterbart är dock att detta samband endast går att identifiera i en av 

modellerna. Studiens övriga kontrollvariabler, kön och utbildningsnivå, är inte 

signifikanta i någon modell.  

5.5 Kompletterande analys 

5.5.1 Bakgrund  

I den kompletterande analysen kommer årsredovisningars läsbarhet, med utgångspunkt i 

VD-ordet, att undersökas genom en mer visuellt och innehållsmässigt jämförande analys. 

Genom analysen förväntas en djupare förståelse för läsbarhet, med utgångspunkt i LIX-

formeln, kunna erhållas. Läsbarhet är, som tidigare nämnt, ett abstrakt begrepp. Dessutom 

är olika typer av läsbarhetsstudier i redovisningssammanhang relativt ovanligt. Således 

kan det vara svårt för mindre insatta att förstå huruvida LIX kan användas för att förklara 
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variation i läsbarhet mellan olika texter. Genom att komplettera studiens primära analys 

med en exemplifierande analys kan en djupare förståelse för studiens resultat erhållas. 

Går det visuellt och innehållsmässigt att identifiera de skillnader i läsbarhet som studiens 

resultat visar?  

I den kompletterande analysen kommer även en enklare analys av mer tematisk karaktär 

att genomföras. LIX mäter en texts läsbarhet utifrån dess syntaktiska komplexitet 

(Backman, 1976; Heimann Mühlenbock, 2013). Andra sätt att mäta läsbarhet är genom 

att studera en texts semantiska svårighet, vilken innefattar textens vokabulär. Vanligen 

anses svåra ord ha en negativ påverkan på en texts läsbarhet och den semantiska 

svårigheten mäts därför ofta genom frekvensen svåra ord i en text (ibid). Tidigare studier 

har använt Dale-Chall för att studera läsbarhet utifrån den semantiska svårigheten och 

andelen svåra ord (Courtis, 1986; Lewis, Parker, Pound & Sutcliffe, 1986). Formeln 

bygger på andelen ord som ligger utanför en ordlista över engelskans vanligaste 3000 ord 

(ibid). Till skillnad från LIX, som endast tar hänsyn till ordens antal bokstäver, beaktar 

Dale-Chall således ordabetydelse. Utifrån ovanstående resonemang kommer därför även 

en mindre semantisk analys att genomföras där VD-ordens vokabulär undersöks. Syftet 

med den semantiska analysen är fånga ytterligare intressanta aspekter av 

årsredovisningars läsbarhet, som inte är möjliga att identifiera genom att endast studera 

LIX och VD-ordets längd. 

5.5.2 Metod 

Analysen omfattas av exemplifierande textutdrag utifrån sex olika uppdelningar. 

Textutdrag har gjorts för de VD-ord av som har högst respektive lägst LIX-värde, de VD-

ord som har högst respektive lägst genomsnittlig meningslängd samt de VD-ord som har 

högst respektive lägst andel långa ord. Valen att exemplifiera just dessa VD-ord 

motiveras utifrån LIX-formens sammansättning. LIX-formeln bygger på genomsnittlig 

meningslängd och andelen långa ord och därigenom är det dessa egenskaper som 

påverkar det slutliga LIX-värdet (Björnsson, 1968). Genom att studera de VD-ord som 

har det högsta respektive lägsta värdet avseende dessa egenskaper kan en djupare visuell 

förståelse för det slutliga LIX-värdet erhållas.  
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Den semantiska analysen utgår från en ordlista över svenskans vanligaste ord (Stam, 

2013). Den engelska ordlistan som används när Dale-Chall tillämpas är inte användbar i 

denna analys eftersom den består av engelska ord (Courtis, 1986; Lewis, Parker, Pound 

& Sutcliffe, 1986). Den semantiska analysen kommer genomföras på de företags VD-ord 

som ingår i ovan beskrivna LIX-analys. På grund av tidsbrist har en egen metod för att 

uppskatta andelen svåra ord tillämpats. I analysen har de 20 mest frekventa orden i de 

valda VD-orden jämförts mot svenskans 50 vanligaste ord (Stam, 2013). Vidare har 

andelen av dessa 20 ord som inte finns med i ordlistan över svenskans 50 vanligaste ord 

räknats ut i procent. Orden som inte finns med i ordlistan väljer vi således att klassificera 

som svåra. Därigenom erhålls en enklare uppskattning av andelen svåra ord i texterna, 

som sedan kan jämföras med varandra. De 20 mest frekventa orden i företagens VD-ord 

har hämtats från LIX-räknaren (LIX-räknaren).  

5.5.3 Analys 

Tabell 14. Kompletterande beskrivande statistik 

Egenskap Min/Max Medelvärde 

LIX 39/65 51,17 

Genomsnittlig 

meningslängd 
12,62/28,36 18,38 

Andel långa ord 22,51/43,85 32,79 

VD-ordets längd 118/2251 871,35 

 

I Tabell 14 ovan presenteras minimumvärden, maximumvärden samt medelvärden 

avseende urvalsföretagens LIX-värden, genomsnittliga meningslängd, andel långa ord 

samt VD-ordslängd.  

Tabell 15. Sammanställning över exemplifierade företag       

Företag LIX 

Genomsnittlig 

meningslängd 

Andel 

långa ord 

VD-ordets 

längd 

Andelen svåra 

ord i procent Kommentar 

Tradedoubler 65 22,86 37,89 161 50% Högsta LIX 

Handelsbanken 39 16,86 22,51 1315 25% Lägsta LIX & lägst andel 

långa ord 

Stockwik 59 15,27 43,85 504 45% Högst andel långa ord 

Strax 59 28,36 30,23 397 20% Högst genomsnittlig 

meningslängd 

Axfood 44 12,62 31,58 896 20% Lägst genomsnittlig 

meningslängd 
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I Tabell 15 ovan redovisas statistik för de specifika företag som den kompletterande 

analysen omfattar.  

Högsta LIX-värde 

Nedan följer ett textutdrag från Tradedoublers VD-ord, vilket har det högst identifierade 

LIX-värdet av studiens samtliga företag: 

”Ökningen av bruttomarginalen speglar den positiva trenden och förändringen i den 

produktmix Tradedoubler erbjuder där den nya produkten TD ENGAGE har en högre 

marginal än den traditionella produkten TD CONVERT. De effektiviseringsåtgärder som 

initierades under året innebar betydligt minskade kostnader i företaget och genererade 

ett positivt EBITDA-resultat både i fjärde kvartalet samt för helåret 2016 exklusive 

förändringrelaterade poster. De goda framsteg som vi gjorde under 2016 kommer hjälpa 

oss att förverkliga våra ambitiösa planer för 2017. Vi kommer fortsätta att utveckla vår 

spårningsförmåga och under 2017 kommer vi att lansera nya gränssnitt i vår plattform 

för både kunder och publicister.” (Tradedoubler, 2016 s. 3) 

Tradedoublers VD-ord har urvalets högsta LIX-värde och texten klassificeras enligt LIX-

skalan som mycket svår. Utifrån LIX som läsbarhetsmått har Tradedoubler därigenom 

det mest svårlästa VD-ordet bland studiens samtliga företag. Utifrån Tabell 14 och 15 kan 

det konstateras att såväl den genomsnittliga meningslängden som andelen långa ord antar 

värden en bra bit över medelvärdena. Således bidrar både den genomsnittliga 

meningslängden och andel svåra ord till det höga LIX-värdet. Vidare kan långa meningar 

visuellt identifieras i textutdraget där hela stycket endast innehåller tre stycken meningar. 

Vid en snabb anblick synes därtill flera ord innehålla mer än sex bokstäver.  

Vidare är det noterbart att Tradedoubler innehar urvalets tredje kortaste VD-ord. Utifrån 

Längd som kompletterande läsbarhetsmått skulle således texten klassificeras som lättläst 

jämfört med studiens övriga företag. Följaktligen tenderar LIX och Längd mäta en texts 

läsbarhet utifrån olika aspekter i detta fall. 
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Lägsta LIX-värde och lägst andel långa ord 

Handelsbankens har lägst LIX-värde och lägst andel långa ord i sitt VD-ord. Nedan 

följer ett textutdrag från företagets VD-ord:  

”Jag heter Anders Bouvin och jag är sedan i somras ny verkställande direktör och 

koncernchef för Handelsbanken. Jag har arbetat 32 år i banken och kommer närmast 

från rollen som chef för Handelsbanken i Storbritannien.” 

”Vårt företagsmål ligger fast. Det vill säga att vår räntabilitet ska vara bättre än 

genomsnittet för våra konkurrenter. Detta ska nås genom att vi har lägre kostnader och 

nöjdare kunder än de andra bankerna. Vi nådde detta mål även under 2016, det 45:e året 

i rad.” (Handelsbanken, 2016, s. 4) 

Handelsbankens VD-ord har urvalets lägsta LIX-värde och texten klassificeras utifrån 

LIX-skalan som lättläst. VD-ordets genomsnittliga meningslängd är 16,86 och ligger 

således något under medelvärdet på 18,38. Vidare uppgår andelen långa ord i VD-ordet 

till 22,51, jämfört med genomsnittet på 32,79. Handelsbanken är därmed även det företag 

som har lägst andel långa ord i sitt VD-ord. Således kan det konstateras att det framförallt 

är den låga andelen långa ord som bidrar till det låga LIX-värdet. Jämför vi textutdraget 

med Tradedoublers utdrag går det visuellt att identifiera fler meningar och kortare ord. 

Textutdraget för Handelsbankens VD-ord innehåller sex stycken meningar jämfört med 

de tre meningar som kan identifieras i Tradedoublers utdrag. Detta trots att Tradedoublers 

textutdrag till och med är något längre. Vidare innehåller Handelsbankens textutdrag flera 

enklade ord där och, i, för, jag, detta och det är de mest frekvent förekommande orden 

(LIX-räknaren).  

En intressant aspekt även för Handelsbankens VD-ord är att LIX och Längd ger olika 

indikationer på textens läsbarhet. Utifrån LIX är Handelsbankens VD-ord urvalets mest 

lättlästa text. Studeras istället läsbarheten utifrån den kompletterande beroende variabeln, 

Längd, är VD-ordet en av urvalets mest svårlästa texter. Handelsbankens VD-ord är 

urvalets elfte längsta VD-ord där texten innehåller 1315 stycken ord, jämfört med 

genomsnittet på 871 ord.  
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Högst andel långa ord  

Nedan presenteras ett textutdrag från Stockwiks VD-ord, vilket är det VD-ord som har 

högst andel långa ord i sin text:  

”KRVVS förvärvades i maj och dess verksamhet omfattar allt inom VVS såsom service 

och underhåll, renoveringar, ombyggnader och nyinstallation. Företaget har ett flertal 

serviceuppdrag med större kunder såsom bostadsrättsföreningar och kommersiella 

fastighetsägare. Uppdragen har utförts under lång tid och man har ett starkt varumärke 

och gott rykte. KRVVS har funnits som aktiebolag sedan 1994.” 

”Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora 

bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att 

behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar 

såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och 

reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt 

bolag.” (Stockwik, 2016, s. 3) 

Stockwiks VD-ord har ett LIX-värde på 59, vilket innebär att VD-ordet klassificeras som 

svårläst. Enligt LIX är således läsbarheten låg i Stockwiks årsredovisning. Vidare har 

Stockwik högst andel långa ord i sitt VD-ord bland urvalsföretagen, 43,85 jämfört med 

Handelsbanken som har den lägsta andelen ord och ett värde på 22,51. Genom 

textutdraget ovan går det visuellt att observera att det förekommer många långa ord i 

texten, till exempel; investeringsprocess, kvantitativa parametrar och kapitaleffektivitet. 

VD-ordet kan emellertid inte sägas innehålla långa meningar då den genomsnittliga 

meningslängden endast är 15,27, jämfört med medelvärdet på 18,38. Genomsnittlig 

meningslängd är följaktligen inte den huvudsakliga orsaken till det höga LIX-värdet. 

Istället är det Stockwiks användande av långa ord som resulterar i det högre LIX-värdet. 

Noterbart är att Handelsbanken och Stockwik i princip har lika lång genomsnittlig 

meningslängd i sina VD-ord, 16,86 respektive 15,27. Följaktligen är det enbart den stora 

skillnaden i andelen långa ord som förklarar skillnaden mellan företagens LIX-värden.  

Studeras VD-ordets läsbarhet utifrån den kompeterande beroende variabeln, Längd, ges 

dock en annan indikation på textens läsbarhet. VD-ordets längd, 504 ord, ligger under 
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medelvärdet på 871 ord och utifrån Längd är således Stokwiks VD-ord mer lättläst än det 

genomsnittliga företagets VD-ord.  

Högst genomsnittlig meningslängd  

STRAX är det företag har högst genomsnittlig meningslängd i sitt VD-ord bland 

urvalföretagen. Nedan följer ett textutdrag: 

”Vi är nu ett börsnoterat bolag och vi har genomfört vår strategiska ompositionering så 

att vi idag är en aktiv go-to-market-specialist som kan erbjuda en mängd egna 

varumärken och tredjepartsvarumärken när det gäller mobila och smarta tillbehör och 

därtill hörande utrustning till återförsäljare världen över och kan på så sätt nu 

positionera oss som ett house-of-brands. Vi kan redovisa en stark försäljningstillväxt och 

har nästan fördubblat vår EBITDA samt gjort två nyförvärv som ger oss direkt tillgång 

till globala telkomkunder, lanserat två egna varumärken och tecknat avtal med nya 

kunder på flera nyckelmarknader.” (STRAX, 2016, s. 8) 

Den genomsnittliga meningslängden i STRAXs VD-ord uppgår till 28,36, jämfört med 

genomsnittet på 18,38. Textens LIX-värde, 59, är dessutom ett av urvalsföretagens 

högsta. Andelen långa ord i texten ligger under medelvärdet och således är det höga LIX-

värdet en följd av VD-ordets långa genomsnittliga meningslängd. Vid en visuell 

observation av textutdraget kan det konstateras att textens meningar är långa. Hela stycket 

innehåller endast två långa meningar vilket gör texten svårläst. Exempelvis utgör den 

första meningen nästan fem rader, vilket kan försvåra processen att förstå textens innehåll.  

Precis som för övriga exemplifierande företag, ger LIX och Längd även här olika 

indikationer på textens läsbarhet. Texten har ett av urvalets högsta LIX-värden medan 

textens längd, 397 ord, ligger under medelvärdet på 871 ord.  

Lägst genomsnittlig meningslängd  

Axfood har lägst genomsnittlig meningslängd i sitt VD-ord, vilket exemplifieras nedan:  

”2016 var ytterligare ett år med strålande försäljningstillväxt. Därmed stärkte Axfood 

sin position som nummer två på den svenska marknaden. Målet var att prioritera tillväxt 
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med bibehållen lönsamhet. Och det är precis vad vi har gjort. Alla bolag inom koncernen 

levde upp till mina förväntningar och rörelseresultatet för 2016 blev det bästa någonsin. 

Inom Axfood är laget viktigare än jag:et. Axfoods lag är starkt. Och laget är kvar. Jag 

däremot, lämnar över till Klas Balkow, som tillträder direkt efter årsstämman. Jag är 

helt övertygad om att Axfood även framöver har förmågan att leverera långsiktigt värde 

till alla intressenter.” (Axfood, 2016, s. 4-5) 

Till skillnad från STRAX är Axfood det företag som har lägst genomsnittlig 

meningslängd i sitt VD-ord. Andelen långa ord i företagens VD-ord är snarlika, 31,58 

respektive 32,79. Det kan däremot identifieras en större skillnad mellan företagens LIX-

värden, där STRAX har ett LIX-värde på 59 och Axfood ett LIX-värde på 44. Således 

kan skillnaden i läsbarhet mellan företagens VD-ord förklaras genom texternas 

genomsnittliga meningslängd. Vidare går det visuellt att urskilja skillnader i 

meningslängd mellan texterna. Textutdragen från företagens VD-ord är i princip lika 

långa där det endast skiljer fem ord mellan texterna. Dock innehåller STRAXs text endast 

två meningar samtidigt som Axfoods text består av sex stycken meningar.  Axfoods 

textutdrag känns vidare mer lättläst och det är enklare att snabbt förstå innehållet i texten.  

Semantisk analys 

Enligt Tabell 15 framgår det att andelen svåra ord varierar mellan 20-50 procent bland 

analysens fem inkluderande VD-ord. VD-ordet för Tradedoubler har den högsta andelen 

svåra ord medan STRAXs och Axfoods VD-ord har den lägsta andelen svåra ord. 

Tradedoubler har även det högsta LIX-värdet av de fem företagen och således ger andelen 

svåra ord och LIX-värdet liknande indikationer på textens läsbarhet i detta fall. Vidare 

har Handelsbanken, vars VD-ord har det lägsta LIX-värdet, en låg andel svåra ord i 

jämförelse med Tradedoubler. Jämförs andelen svåra ord med LIX-värdet även för övriga 

företag finns det indikationer på ett samband. De företag som har högre LIX-värden har 

även en högre andel svåra ord i sina VD-ord och tvärt om. Svåra ord antas resultera i en 

lägre läsbarhet och utifrån ovanstående resonemang är läsbarheten i Tradedoublers och 

Stockwiks VD-ord låg när andelen svåra ord studeras. Vidare indikerar andelen svåra ord 

att Handelsbanken, STRAX och Axfood har en högre läsbarhet i sina VD-ord. Sambandet 

med LIX-värdet framgår för samtliga företag förutom ett där STRAX har ett högt LIX-
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värde samtidigt som VD-ordet innehåller en låg andel svåra ord. Vid en vidare granskning 

kan emellertid ytterligare en intressant analys göras. Stockwik, som har högst andel långa 

ord i sitt VD-ord, har 45 procent svåra ord i sitt VD-ord. Samtidigt har Handelsbanken, 

som har den lägsta andelen långa ord i sitt VD-ord, endast 25 procent svåra ord i sitt VD-

ord. Vidare har även STRAX och Axfood en låg andel svåra ord i sina texter, 20 procent 

vardera, samtidigt som texterna har en låg andel långa ord. Tvärt om har Tradedoubler en 

hög andel långa ord i sitt VD-ord samtidigt som texten även innehåller 50 procent svåra 

ord. Därigenom kan det tänkas att det finns ett samband mellan andelen svåra ord och 

andelen långa ord i de undersökta texterna där en hög andel långa ord även innebär en 

hög andel svåra ord. En förklaring till sambandet kan vara de 50 vanligaste orden som 

ingår i ordlistan. Svenskans 50 vanligaste ord är generellt relativt korta och består till stor 

del av ord med mindre än sex bokstäver (Stam, 2013). Stockwiks och Tradedoublers 

användande av långa ord kan således resultera i att en mindre andel vanliga ord, utifrån 

ordlistan, förekommer i texten. Det är tvärtom större sannolikhet att de vanligaste orden 

finns representerade i Handelsbankens VD-ord eftersom texten innehåller en högre andel 

korta ord.  

Sammanfattningsvis pekar den semantiska analysen på att det till viss del finns ett 

samband mellan LIX-värdet och andelen svåra ord i företagens VD-ord. Således finns det 

indikationer att antalet svåra ord återspeglar LIX-värdets värdering av en texts läsbarhet. 

Dock stämmer inte sambandet för STRAX och urvalet är för litet för att kunna dra några 

fullständiga slutsatser. Vidare tenderar andelen svåra ord vara korrelerad med andelen 

långa ord. Skillnader i läsbarhetsuppskattning mellan LIX och andelen svåra ord kan 

därigenom främst antas bero på skillnader i texternas genomsnittliga meningslängd. Ett 

exempel här kan göras mellan STRAX och Axfood. Företagens VD-ord har lika stor andel 

svåra ord, 20 procent vardera, och ungefär lika stor andel långa ord i sina VD-ord. 

Samtidigt skiljer sig LIX-värdena åt där STRAX har ett LIX-värde på 59 och Axfood har 

ett LIX-värde på 44. Skillnaderna i LIX-värdena kan därigenom förklaras genom 

skillnaderna i genomsnittlig meningslängd vilka skiljer sig från 28,36 till 12,62.  
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6 Slutsats 

 

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i den teori som 

har presenterats i kapitel 3. Diskussionen följs av en redogörelse av studiens slutsatser. 

Avslutningsvis diskuteras studiens bidrag och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Diskussion 

Studiens syfte är att förklara variation i läsbarhet mellan svenska börsnoterade företags 

årsredovisningar. Tidigare studier visar att det finns variation i läsbarhet mellan 

årsredovisningar och att läsbarheten i de flesta årsredovisningar är låg (se t.ex. 

Rutherford, 2003; Li, 2008). Det finns föreställningar om i vilken grad årsredovisningars 

låga läsbarhet beror på medvetenhet från ledningens sida eller inte. Studien syftar 

följaktligen mer konkret till att undersöka vilka variabler och underliggande teorier som 

kan tänkas förklara variation i läsbarhet mellan svenska företags årsredovisningar.  

Utifrån tidigare presenterade analys framgår det att svenska börsnoterade företags 

årsredovisningar, mätt genom VD-ordet, generellt sett är svårlästa (se Tabell 6). Såväl 

LIX som den kompletterande beroende variabeln, Längd, påvisar även att det finns 

variation i läsbarhet mellan företags årsredovisningar. Resultatet ligger i linje med 

tidigare studier (se t.ex. Smith & Smith, 1971; Courtis, 1986; Jones, 1988; Baker & Kare, 

1992; Smith & Taffler, 1992a; Courtis, 1995; Rutherford, 2003; Loughran & Mcdonald, 

2014; Ajina, Laoutiti & Msoli, 2016; Moreno & Casasola, 2016) och bekräftar därmed 

studiens proposition om att svenska årsredovisningar är svårlästa. Dock har Li (2008) 

funnit stöd för att amerikanska årsredovisningar är mycket svårlästa. Enligt den univariata 

analysen (se Tabell 6) framgår det att det genomsnittliga LIX-värdet är 51, vilket är precis 

i början av LIX-skalans intervall för att klassificeras som svårläst (se Tabell 5). Således 

ligger svenska årsredovisningar närmre att klassificeras som medelsvåra än mycket svåra. 

Om Li:s (2008) resultat tas i beaktning tenderar således svenska årsredovisningar ha en 

högre läsbarhet jämfört med amerikanska årsredovisningar. Därmed kan det tänkas att 

olika legala förutsättningar faktiskt bidrar till skillnader i läsbarhet mellan svenska och 
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amerikanska årsredovisningar. Å andra sidan är Li:s (2008) studie tio år gammal. Det kan 

därigenom tänkas att läsbarheten i amerikanska årsredovisningar skulle vara annorlunda 

om studien replikerades idag. Således går det inte att dra några fullständiga slutsatser om 

skillnader i läsbarhet mellan olika länder, vilket heller inte är studiens syfte.  

Vid en första eftertanke kan det antas att årsredovisningars låga läsbarhet är ett problem. 

Ur ett annat perspektiv kan det dock tänkas att årsredovisningens komplexa språk är en 

nödvändighet. Skulle språket klassificeras som lättläst kan man ställa sig frågan om all 

nödvändig information är inkluderad. Vidare menar Björnsson (1968) att kortare texter 

och meningar i viss kontext kan upplevas som mer svårlästa på grund av att 

informationstätheten blir för hög. Som tidigare nämnt innehåller årsredovisningen ett 

säreget språk där en mängd facktermer förekommer (Jones, 1988). Läsaren skulle snarare 

kunna bli förvirrad om vissa facktermer ersattes mot ord som anses vara lättare. Det kan 

vidare tänkas att de flesta som läser årsredovisningen har ett intresse och därmed en viss 

förkunskap inom ämnet. Att den genomsnittliga årsredovisningen klassificeras som 

svårläst behöver därmed inte innebära att de faktiska användarna finner dem svårlästa.  

Ett motargument till ovanstående är emellertid det faktum att studien har undersökt 

årsredovisningars läsbarhet genom VD-ordet. VD-ordet ska, till skillnad från exempelvis 

fotnoterna, förmedla en mer lättläst sammanfattning över företagets verksamhetsår och 

riktar sig därmed till en bredare publik (Courtis, 1986; Clatworthy & Jones, 2001). VD-

ordet anses vidare vara det avsnitt i årsredovisningen som flest personer läser (Courtis, 

1986; Jones, 1988; Baker, 1992; Subramanian, Insley & Blackwell, 1993). Därigenom 

kan det tänkas att många som läser VD-ordet inte har den ekonomiska förkunskap som 

de mer insatta har. Således kan det tänkas att det är problematiskt att årsredovisningar 

bedöms vara svårlästa. Oavsett om läsbarheten i svenska årsredovisningar är 

problematisk eller inte kan det ändock anses nödvändigt att utveckla en gemensam 

vägledande språkmanual. Likt homogeniteten mellan börsnoterade företag ökar när de 

tillämpar samma redovisningsstandard (IFRS), kan det tänkas att även årsredovisningars 

språk skulle kunna bli mer homogent och jämförbart med en sådan språkmanual.  

Utifrån ovan har det konstaterats att läsbarheten är låg i svenska börsnoterade företags 

årsredovisningar. Vad som i sin tur påverkar läsbarheten kan diskuteras utifrån studiens 

analys, vilken utgår från studiens syfte att identifiera förklarande variabler till variation i 
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läsbarhet. Enligt analysen föreligger det ett starkt positivt signifikant samband mellan 

lönsamhet och läsbarheten i svenska företags årsredovisningar. Utifrån obfuscation 

hypothesis ger resultatet således stöd för resonemanget om att mindre lönsamma företag 

skriver mindre läsbara årsredovisningar för att vilseleda läsaren (Courtis, 1998; Li, 2008). 

I likhet med PAT och att ledningen gärna väljer förmånliga redovisningsval, kan det 

således konstateras att det även förekommer manipulation genom språket i svenska 

företags årsredovisningar. Resultaten indikerar följaktligen att företag förmodar att 

investerare värderar lönsamhetsmått högt. Ur agentteoretiskt perspektiv kommer således 

ledningen för mindre lönsamma företag manipulera läsbarheten i syfte att öka sin egen 

välfärd (Smith & Taffler, 1992a). Resultatet ligger även i linje med tidigare genomförda 

studier (se t.ex. Baker & Kare, 1992; Kohut & Segars, 1992; Li, 2008; Sheikh, Bakar & 

Ameer, 2011). Noterbart är att det, utöver obfuscation hypothesis och PAT, kan finnas 

mer icke-strategiska förklaringar till varför mer lönsamma företag har en högre läsbarhet 

i sina årsredovisningar. En naturlig förklaring kan vara att mer lönsamma företag har mer 

pengar att lägga på årsredovisningens utformande (Courtis, 1995). 

Studiens resultat påvisar däremot inte att det finns något signifikant samband mellan 

storlek och läsbarhet. Resultatet skiljer sig från tidigare studier vilka både funnit positiva 

och negativa samband mellan storlek och läsbarhet (se t.ex. Baker & Kare, 1992; Courtis, 

1995; Rutherford, 2003; Li, 2008; Moreno & Casasola, 2016). I svensk kontext finns det 

därmed inte stöd för hypotesen (H2a) att större företag, utifrån PAT och den politiska 

kostnadshypotesen, skulle ha en lägre läsbarhet i sina årsredovisningar (Watts & 

Zimmerman, 1990). Således tenderar större företag vara mer angelägna att välja 

förmånliga redovisningsval än att skriva mer läsbart för att minska politiska kostnader. 

Likaså går det inte att bekräfta föreställningen om att större företag skulle skriva mer 

svårläst som en följd av sin större och mer komplexa affärsverksamhet (se t.ex. 

Rutherford, 2003; Li, 2008; Kumar, 2014; Ajina, Laoutiti & Msoli, 2016). Vidare finns 

det inte heller stöd för hypotesen (H2b) om att det skulle finnas ett positivt samband 

mellan storlek och läsbarhet. En förklaring till de icke-identifierbara sambanden kan 

tänkas vara att studien endast undersöker börsnoterade företags årsredovisningar. 

Samtliga urvalsföretag klassificeras därigenom som stora företag (SFS 1995;1554). 

Resultatet hade möjligen blivit annorlunda om studien även hade undersökt onoterade 

och mindre företag. Därigenom hade en större variation i storlek kunnat fångas. Vidare 
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är samtliga urvalsföretag av allmänhetens intresse eftersom de är börsnoterade. 

Därigenom kan det tänkas att det inte finns några större skillnader i politisk 

uppmärksamhet mellan företagen, jämfört med om även onoterade företag hade ingått i 

urvalet. Det är även möjligt att operationaliseringen av storlek har påverkan på resultatet. 

Storlek har operationaliserats utifrån balansomslutning och det kan tänkas att en annan 

operationalisering hade medfört ett annorlunda resultat.  

Enligt analysen finns det inget stöd för att företag med en högre skuldsättning skulle ha 

en lägre läsbarhet i sina årsredovisningar. Därmed kan inte PAT, genom 

skuldsättningshypotesen, förklara variation i läsbarhet mellan företags årsredovisningar.  

Resultatet indikerar vidare att företagsledningen inte är lika angelägen att dölja orsakerna 

till en hög skuldsättning som de är att dölja orsakerna till en låg lönsamhet. Utifrån 

skuldsättningshypotesen är det framförallt låneinstitut som intresserar sig för företags 

skuldsättning (Watts & Zimmerman, 1990). Utifrån studiens resultat kan det därigenom 

antas att ledningen är mer mån om att tillfredsställa investeraren som intressent än 

långivaren. Det kan även tänkas att de berättande delarna inte är av lika stort intresse för 

långivare. Istället kanhända att långivare fokuserar mer på årsredovisningens finansiella 

delar som en följd av de kontrakt som föreligger mellan dem och företagen (Watts & 

Zimmerman, 1990). Därigenom kan det tänkas att ledningen inte ser något syfte med att 

använda språket för att dölja orsakerna till en hög skuldsättning. Utifrån 

skuldsättningshypotesen kan ledningen istället tänkas fokusera på att välja förmånliga 

redovisningsval som minimerar effekten av en hög skuldsättning (Watts & Zimmerman, 

1990).  

Utifrån studiens resultat finns det inget stöd för att legitimitetsteori i kombination med 

agentteori kan förklara variation i läsbarhet mellan svenska företags årsredovisningar.  

Företag med ett mer spritt ägarskap kommer följaktligen, till skillnad från vad H4 

förutspådde, inte skriva mer lättlästa årsredovisningar. Ur ett agent- och 

legitimitetsperspektiv kommer företag med ett mer spritt ägarskap således inte använda 

årsredovisningens läsbarhet som ett verktyg för att vare sig minska agentkostnader eller 

erhålla legitimitet (Fama & Jensen, 1983; Broberg et al., 2011). Resultatet skiljer sig från 

tidigare studier vilka har funnit ett positivt samband mellan spritt ägarskap och 

årsredovisningars läsbarhet (Kumar, 2014; Ajina, Laouti & Msolli). Utifrån resultatet kan 
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det tänkas att svenska företag generellt sett har ett mer koncentrerat ägarskap och därmed 

inte har incitament att förbättra läsbarheten för att uppnå legitimitet och minska 

agentkostnader. Resultatet kan även vara en följd av operationaliseringen av ägarstruktur. 

Tidigare studier har använt andra operationaliseringsmetoder och det är möjligt att 

resultatet hade blivit annorlunda om variabeln hade operationaliserats på ett annat sätt.  

Genom analysen kan det konstateras att det finns svaga signifikanta skillnader i läsbarhet 

mellan olika branscher. Såväl resultaten som den beskrivande statistiken (se Tabell 7) 

visar att företag inom finans- och konsumenttjänstbranschen skriver mer lättlästa 

årsredovisningar än företag inom andra branscher. Utifrån institutionell teori finns det 

således indikationer på att företag inom finans- och konsumenttjänstbranschen har 

utvecklat ett mer lättläst språk i sina årsredovisningar. Därigenom accepteras 

resonemanget om att företag i olika branscher utsätts för institutionell press och 

därigenom utvecklar ett liknande organisatoriskt språk (Meyer & Rowan, 1977; 

DiMaggio & Powell, 1993). Jämte den institutionella teorin förutspås skillnader i 

läsbarhet mellan branscher även kunna bero på affärskomplexitet (Lehavy, Li & Merkley, 

2011). Somliga branscher torde ha ett mer komplext språk i sina årsredovisningar som en 

följd av användandet av komplexa branschspecifika termer. Utifrån resultatet kan det 

således antas att finans- och konsumenttjänstbranschen har en mindre komplex 

affärsverksamhet, vilket återspeglas i en högre läsbarhet, jämfört med andra branscher. 

Återgår vi till den institutionella teorin kan det å andra sidan även tänkas att finans- och 

konsumenttjänstbranschen har en mer komplex affärsverksamhet och som en följd av 

institutionell press därmed har utvecklat ett mer lättläst språk. Viktigt att beakta är att 

sambandet mellan bransch och läsbarhet endast är svagt signifikant. Det är möjligt att fler 

och starkare signifikanta samband hade kunnat identifieras om läsbarheten hade 

undersökts i ett annat avsnitt än VD-ordet. Det kan tänkas att ett avsnitt i årsredovisningen 

som beskriver företagets verksamhet mer ingående hade fångat branschspecifika 

skillnader i läsbarhet bättre än vad VD-ordet gör.  

Enligt studiens resultat finns det inget signifikant samband mellan kontrollvariabeln 

revisionsbyrå och läsbarheten i svenska årsredovisningar. Till skillnad från bransch, finns 

det därmed inte stöd för att revisionsbyråer påverkar årsredovisningars läsbarhet genom 

institutionell press (DiMaggio & Powell, 1983). En förklaring till resultatet kan tänkas 
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vara att revisorn inte granskar årsredovisningens berättande delar. Företag bör därigenom 

inte utsättas för normativ isomorfism på samma sätt som de gör när revisorn granskar de 

finansiella delarna. Revisionsbyråer har således inte lika stort inflytande på läsbarheten i 

företags årsredovisningar som de har på företags redovisningsval (Falkman & Tagesson, 

2008; Collin et al., 2009; Tagesson, Gujic & Petrovic, 2012). Vidare finns det inte heller 

något signifikant samband mellan studiens övriga kontrollvariabler, VD:s personliga 

attribut, och läsbarheten i svenska företags årsredovisningar. Utifrån studiens resultat kan 

varken ålder, kön eller utbildningsnivå förklara variation i läsbarhet. En anledning till de 

icke-identifierbara signifikanta sambanden kan vara homogeniteten i variablernas 

datamaterial. Majoriteten av alla företags VD:ar är män (92,9%) i medelåldern (53 år) 

som har en eftergymnasial utbildning på fyra år eller mer (80,8%). Därigenom kan det 

tänkas att det inte finns tillräckligt stor variation i variablernas datamaterial för att kunna 

påvisa några större skillnader. 

I Modell 4 (se Tabell 12) mäts årsredovisningars läsbarhet, som komplement till LIX, 

genom VD-ordets längd. Enligt Li (2008) bör en längre text resultera i en lägre läsbarhet 

då längre texter anses vara svårare att läsa. De signifikanta variabler som har påvisats i 

Modell 1-3 (se Tabell 9-11), när LIX är beroende variabel, är inte signifikanta i Modell 4 

(se Tabell 12). När Längd testas som beroende variabler går det istället att identifiera 

andra signifikanta variabler. Enligt resultatet existerar ett starkt positivt signifikant 

samband mellan storlek och Längd.  Resultatet indikerar således att större företag skriver 

längre VD-ord och utifrån operationaliseringen därigenom mer svårläst. Frågan att ställa 

sig är huruvida sambandet kan förklaras utifrån PAT eller genom mer icke-strategiska 

förklaringar? Längd som läsbarhetsmått mäter inte en texts komplexitet på samma sätt 

som olika läsbarhetsformler gör. Enligt Rutherford (2003) och Li (2008) är långa texter 

därför snarare en följd av affärskomplexitet än en medveten strategi från ledningens sida. 

Därigenom torde sambandet förklaras av att större företag ofta har en mer omfattande 

affärsverksamhet och därigenom behöver skriva längre texter för att kunna förmedla all 

nödvändig information till läsarna (Jones, 1988; Rutherford, 2003; Li, 2008; Kumar, 

2014; Ajina, Laoutiti & Msoli, 2016). Således kan det tänkas att större företag skriver 

mer svårlästa årsredovisningar av naturliga, icke-strategiska skäl. Den andra variabeln 

som är svagt positivt signifikant i Modell 4 (se Tabell 12) är ålder. Resultatet indikerar 

således att äldre VD:ar skriver längre texter.  
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Syftet med att testa Längd som beroende variabel vid sidan av LIX har varit att undersöka 

ytterligare en dimension av läsbarhet. Enligt korrelationsmatrisen (se Tabell 8) är LIX 

och Längd inte korrelerade med varandra, vilket indikerar att de mäter läsbarhet på olika 

sätt. Vidare visar resultaten i Modell 3 (se Tabell 11), där Längd ingår som oberoende 

variabel, att det finns ett svagt negativt signifikant samband mellan Längd och LIX. 

Därigenom tenderar företag med längre VD-ord ha en högre läsbarhet i sina 

årsredovisningar. Utifrån Längd som operationalisering borde dock längre VD-ord 

medföra en lägre läsbarhet. Därigenom bekräftas resonemanget om att LIX och Längd 

utgör två olika dimensioner av en texts läsbarhet. Likaså styrker den kompletterande 

analysen ovanstående resonemang eftersom de VD-ord som har låga LIX-värden även 

har längre VD-ord och tvärt om (se avsnitt 5.5). Vidare kan det utifrån 

regressionsmodellernas resultat konstateras att LIX och Längd förklarar variation i 

läsbarhet genom olika signifikanta variabler. Utifrån LIX kan variation i läsbarhet 

framförallt förklaras genom obfuscation hypothesis och PAT, där mindre lönsamma 

företag tenderar att vilseleda läsaren genom språket. Variation i Längd anses istället vara 

följd av naturligheter, där större företag av nödvändiga skäl skriver längre VD-ord och 

därigenom mer svårläst.  

Utifrån samtliga modellers justerade förklaringsgrad kan det sammanfattningsvis 

konstateras att variation i läsbarhet endast till viss del kan förklaras av variationen i 

studiens oberoende variabler. Den högst identifierade förklaringsgraden när LIX testas 

som beroende variabel är 14,2 procent (se Tabell 11). Vidare är förklaringsgraden 20,4 

procent när Längd testas som beroende variabel (se Tabell 12). Således finns det 

ytterligare variabler som kan förklara variation i läsbarhet mellan svenska företags 

årsredovisningar. En fråga att ställa sig är vilka dessa variabler kan tänkas vara?  

6.2 Slutsats 

Syftet med denna studie är att förklara variation i läsbarhet mellan svenska börsnoterade 

företags årsredovisningar. Studien utgår från ett eklektiskt angreppssätt där flera teorier 

har legat till grund för hypotesutvecklingen. Studiens analys visar att den genomsnittliga 

svenska årsredovisningen, mätt genom VD-ordet, är svårläst. Med obfuscation hypothesis 

som utgångspunkt påvisar studiens resultat att mindre lönsamma företag har en lägre 
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läsbarhet i sina årsredovisningar. Således bekräftas H1 och resonemanget om att 

ledningen för mindre lönsamma företag vilseleder läsaren för att maximera sin egen 

välfärd. Likt tidigare läsbarhetsstudier kan obfuscation hypothesis således även förklara 

variation i läsbarhet mellan svenska företags årsredovisningar (se t.ex. Courtis, 1998; Li, 

2008). Resultatet ligger även, likt tidigare studier inom redovisningsval, i linje med 

bonushypotesen och följaktligen möjliggör PAT liknande förklaringar till varför mindre 

lönsamma företag har en lägre läsbarhet i sina årsredovisningar. Det finns däremot inte 

stöd för att PAT kan förklara variation i läsbarhet genom den politiska kostnadshypotesen 

och skuldsättningshypotesen. Därigenom har variabeln storlek, till skillnad från tidigare 

läsbarhetsstudier (se t.ex. Li, 2008; Morena & Casasola, 2016), ingen signifikant 

påverkan på läsbarheten i svenska företags årsredovisningar. Således förkastas såväl H2a 

som H2b. Vidare tenderar inte heller mer skuldsatta företag vilseleda läsaren genom en 

lägre läsbarhet, vilket medför att även H3 förkastas.  

Utifrån studiens resultat finns det inget stöd för att legitimitetsteori kan förklara variation 

i läsbarhet mellan årsredovisningar. Därigenom förkastas hypotesen (H4) om att det 

skulle finnas ett positivt samband mellan ägastruktur och läsbarhet. Däremot påvisar 

studiens resultat att det finns svaga signifikanta skillnader i årsredovisningars läsbarhet 

mellan olika branscher. Således tenderar institutionell teori till viss del förklara variation 

i läsbarhet mellan årsredovisningar. Dock kan det tänkas att de identifierade skillnaderna 

kan bero på branschspecifik affärskomplexitet istället för normativ isomorfism. Oavsett 

teoretisk utgångspunkt kan förklaringarna till variation i läsbarhet mellan olika branscher, 

till skillnad från obfuscation hypothesis, sägas vara av mer icke-strategisk karaktär där 

ledningen inte medvetet försämrar läsbarheten. Noterbart är emellertid att det signifikanta 

sambandet endast är svagt och därmed bör resultatet tolkas med viss försiktighet. 

Studien har vidare undersökt årsredovisningars längd som kompletterande mått på 

läsbarhet. Resultatet visar, med en signifikansnivå på 1 procent, att större företag skriver 

längre texter och utifrån operationaliseringen därmed mer svårläst. Sambandet kan tänkas 

förklaras av ett mer icke-strategiskt handlande snarare än PAT, där större företag har en 

mer omfattande verksamhet och därigenom skriver längre texter av nödvändiga skäl.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lönsamhet och bransch är de enda variablerna 

som kan förklara variation i läsbarhet mellan svenska företags årsredovisningar. Med 
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hänsyn till studiens eklektiska utgångspunkt kan således obfuscation hypothesis, PAT och 

institutionell teori ge kompletterande förklaringar till vad som påverkar läsbarheten i 

årsredovisningar. Utifrån studiens förklaringsgrad kan det dock konstateras att det bör 

finnas ytterligare förklaringar till variation i läsbarhet mellan svenska företags 

årsredovisningar. Studiens resultat öppnar således upp för vidare intressant forskning.  

6.3 Studiens bidrag  

Studien är den första att undersöka variation i läsbarhet mellan svenska företags 

årsredovisningar. Därmed bidrar studien till att undersöka årsredovisningars läsbarhet i 

en ny kontext.  Vidare utgår studien, till skillnad från tidigare läsbarhetsstudier, från ett 

eklektiskt angreppssätt. Därigenom har studien en bredare teoretisk utgångspunkt än 

tidigare studier. Studien utgår från teorier som inte har använts i läsbarhetsforskning 

tidigare genom att undersöka huruvida teorier som kan förklara variation i 

redovisningsval även kan förklara variation i läsbarhet. Utifrån studiens resultat kan såväl 

PAT som institutionell teori till viss del förklara variation i läsbarhet mellan 

årsredovisningar. Däremot finns det inget stöd för att legitimitetsteori kan förklara 

variation i läsbarhet. I likhet med tidigare läsbarhetsstudier bekräftas obfuscation 

hypotheis och att språklig manipulation förekommer även bland svenska företag.  

Studien bidrar även praktiskt genom att informera normgivare, intressenter och företag 

vilka faktorer som påverkar läsbarheten i svenska årsredovisningar. Sådan information är 

värdefull för att läsbarheten i svenska årsredovisningar i framtiden ska kunna förbättras. 

Svenska normgivare har, till skillnad från SEC i USA, inte uttryckt oro över läsbarheten 

i svenska årsredovisningar. Utifrån studiens resultat kan det ändock anses nödvändigt att 

utveckla en vägledande språkmanual även för svenska företag. Genom en gemensam 

standard skulle svenska börsnoterade företags årsredovisningar kunna bli mer homogena 

avseende språket och därmed mer jämförbara. Vidare torde studiens resultat även vara av 

intresse för företags intressenter. Dessa bör ta i beaktning att det kan förekomma språklig 

manipulation i årsredovisningens berättande delar och därmed läsa med viss vaksamhet.  

Studiens resultat bidrar dessutom med värdefull information till företagen själva, 

framförallt till de personer som är involverade i skrivarprocessen. Genom att 

uppmärksamma företag om att deras årsredovisningar är svårlästa kan de förhoppningsvis 
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i framtiden lägga mer tid på att förbättra läsbarheten. Vidare kan de branschspecifika 

företag som tenderar att skriva mer svårläst försöka utveckla ett mer lättläst språk. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Studien har undersökt variation i läsbarhet mellan svenska årsredovisningar genom en 

kvantitativ metod. Användandet av kvantitativa läsbarhetsmått ger endast en uppskattad 

indikation på en texts läsbarhet. Resultatet säger inget om huruvida läsaren uppfattar 

textens läsbarhet. Därmed skulle det vara intressant att genomföra en kvalitativ studie där 

läsarens åsikt beaktas. Kommer även användarna, i likhet med denna studies resultat, anse 

att svenska årsredovisningar är svårlästa?  

Vidare är LIX endast en funktion av ord- och meningslängd. Inga kvalitativa åtskillnader 

beaktas såsom ordval och ordabetydelse. Det kan därför vara av intresse att undersöka 

huruvida andra läsbarhetsmått som tar hänsyn till vokabulär uppskattar läsbarheten i 

svenska årsredovisningar. Ett förslag till fortsatt forskning kan därför vara att bygga 

vidare på studiens kompletterande analys genom att undersöka läsbarhet utifrån andelen 

svåra ord. Det kan även vara spännande att undersöka medveten språklig manipulation 

genom användandet av ord med positiv och negativ ton. Ledningen kan tänkas försöka 

förvirra läsaren genom att betona vissa ord eller teman i årsredovisningen. Således 

rekommenderas en framtida studie med en innehållsanalys av mer tematisk karaktär.  

Denna studie har genomförts med tvärsnittsdesign. Ett ytterligare förslag till vidare 

forskning är att genomföra en longitudinell studie för att undersöka huruvida läsbarheten 

i svenska årsredovisningar har förbättrats med åren eller inte. Genom en longitudinell 

studie skulle dessutom kausala samband kunna fastställas, vilket inte är möjligt med en 

tvärsnittsdesign. En longitudinell studie skulle även göra det enklare att jämföra 

läsbarheten mellan svenska och amerikanska årsredovisningar, eftersom majoriteten av 

tidigare läsbarhetsstudier är äldre. 

Studien har endast undersökt årsredovisningars läsbarhet genom ett avsnitt, VD-ordet. 

Årsredovisningen består av många andra berättande delar, exempelvis avsnitt som 

omfattar strategi, mål och affärsområden, som kan bli föremål för framtida 

läsbarhetsstudier. Utöver årsredovisningen kommunicerar företag även med sina 



 

 

72 

intressenter genom andra kanaler. Således vore det intressant att genomföra en liknande 

studie men på andra texter.  

Utifrån studiens justerade förklaringsgrader kan det avslutningsvis, som tidigare nämnts, 

konstateras att det finns ännu inte identifierade förklaringar till variation i läsbarhet 

mellan svenska företags årsredovisningar. Ett förslag till vidare forskning är därmed att 

undersöka vilka andra variabler som kan tänkas påverka årsredovisningars läsbarhet. Till 

skillnad från studiens mer företagsspecifika variabler, kan det tänkas att personliga 

egenskaper hos den som skriver texten i högre utsträckning kan förklara variation i 

läsbarhet. Studien har undersökt VD:s yttre personliga egenskaper genom 

kontrollvariablerna kön, ålder och utbildningsnivå. Dock har inget starkare samband 

kunnat identifieras. Således kan det tänkas att läsbarhet istället påverkas av skribentens 

inre egenskaper såsom intresse för att skriva och medfödd begåvning. Därigenom skulle 

exempelvis VD:s betyg i svenska kunna undersökas som potentiell förklaringsvariabel. 

Det kan även tänkas att årsredovisningars läsbarhet påverkas av företags interna processer 

avseende hur VD-ordet, eller andra textavsnitt, arbetas fram. Omständigheter som skulle 

kunna tänkas påverka läsbarheten är antalet människor som är inblandade i processen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Instruktion och tillvägagångssätt för uträkning av LIX 

Baserad på Björnssons (1968 s. 66–70) instruktioner. 

 

Läsbarhetsindex (LIX) = meningslängd + långa ord 

Meningslängd är det genomsnittliga antalet ord per mening och långa ord står för 

procenttalet ord som har fler än sex bokstäver. 

1. Räkna alla orden i texten (a), alla meningar (b) och de långa orden (c). 

2. Dela (a) med (b). Det ger meningslängden (ml). 

3. Dela (c) med (a) och multiplicera med 100. Det ger procenttalet långa ord (lo). 

4. Lägg ihop ml. Och lo. Det till heltal avrundande summan är LIX. 

Vad som betraktas som ord: 

- Text, tal och förkortningar räknas men inte interpunktionstecken. 

- Tal: årtal (1789, 1967) räknas som ett ord, men 1/50 (en femtiondel) som två. 

Decimaltal räknas som två ord (34,72) medan komma inte räknas. Detsamma gäller 

penningsummor, 4,750:80 ger alltså två ord 

- Förkortningar: T.ex. ger två ord, osv. ger tre ord, även sammanskrivet, med eller 

utan punkt. Initialord av typen SAS räknas som ett ord. 

- Bindestreck: Ord som är förenade med bindestreck räknas som ett. T.ex. 1600-talet 

och B-märkt. Däremot räknas uttryck av typen fram- och baksida, en- eller 

flerfärgad som tre ord. 

- Interpunktionstecken: Punkt, komma, kolon, snedstreck, tankestreck och andra 

interpunktionstecken räkas inte ens när de uttalas. T.ex. 4*9 (gånger), 3,8 (komma), 

5–7 (till). Däremot anses räknetecken +, * och = som ord. Detsamma gäller tecken 

som alltid står för ett bestämt ord, såsom procent, pund, grader och andra 

geometriska begrepp. 

Meningsräknaren 

- Avgörande för meningsräkningen är stor bokstav, dock naturligtvis inte stor 

bokstav i egennamn eller dylikt. Sålunda räknas ej ny mening efter semikolon 

och kolon följda av liten bokstav. Vid stor bokstav efter kolon (anföring, citat) 

räknas däremot ny mening.  



 

 

 

Bilaga 2 – Manuell beräkning av LIX jämfört med LIX-räknaren 

Företag 1 LIX LIX-räknaren 

Antal meningar 24 24 

Antal ord 392 391 

Antal långa ord 120 120 

Genomsnitt meningslängd 16,33 16,29 

Andel långa ord 30,61 30,69 

LIX 47 47 

      

Företag 2 LIX LIX-räknaren 

Antal meningar 52 53 

Antal ord 943 934 

Antal långa ord 306 306 

Genomsnitt meningslängd 18,13 17,62 

Andel långa ord 32,45 32,76 

LIX 51 50 

      

Företag 3 LIX LIX-räknaren 

Antal meningar 47 48 

Antal ord 715 713 

Antal långa ord 256 259 

Genomsnitt meningslängd 15,21 14,85 

Andel långa ord 35,80 36,33 

LIX 51 51 

      

Företag 4 LIX LIX-räknaren 

Antal meningar 25 26 

Antal ord 623 623 

Antal långa ord 207 207 

Genomsnitt meningslängd 24,92 23,96 

Andel långa ord 33,23 33,23 

LIX 58 57 

      

Företag 5 LIX LIX-räknaren 

Antal meningar 34 36 

Antal ord 569 569 

Antal långa ord 199 199 

Genomsnitt meningslängd 16,74 15,81 

Andel långa ord 34,97 34,97 

LIX 52 51 



 

 

 

Bilaga 3 – Multipel linjär regression inklusive extremvärden 

Bilaga 3. Multipel linjär regression inklusive extremvärden       

n = 140 Beroende variabel: LIX Beroende variabel: Längd 

Variabel 

Förväntat 

samband 
Beta Std. avvikelse 

Förväntat 

samband 
Beta Std. avvikelse 

Lönsamhet - 0,071 1,003 - -101,514 65,801 

Storlek +/- -0,146 0,253 +/- 79,575 ** 16,609 

Skuldsättning + -0,028 0,371 + 1,126 24,312 

Ägarstruktur - -0,011 0,023 - -0,796 1,526 

Bransch:             

  Material   -1,394 2,366   39,201 115,225 

  Konsumenttjänster -1,755 1,515   -66,034 99,389 

  Konsumentvaror   -0,286 1,704   25,095 111,767 

  Hälsovård   -0,276 1,382   20,806 90,645 

  Teknologi   -1,452 1,585   -32,174 103,976 

  Finans   -1,535 1,292   -129,98 84,777 

  Telekom   4,178 3,069   259,108 201,356 

Byrå:               

  EY   1,097 1,305   43,554 85,628 

  KMPG   0,539 1,151   105,223 75,533 

  Deloitte   -0,934 1,269   51,807 83,22 

  Övrig   2,686 2,091   152,716 137,197 

Kön      2,103 1,705   -124,499 111,841 

Ålder     0,001 0,061   6,847 3,998 ♰ 

Utbildningsnivå   0,628 0,470   28,618 30,813 

Konstant   48,536     320,689   

F-värde   0,904     2,753 **   

R2 (just. R2)   0,119 (-0,013)     

0,292 

(0,186)   

Högsta VIF-värde   1,891     1,891   

 ♰ 0,1 signifikansnivå              

* 0,05 signifikansnivå              

** 0,01 signifikansnivå              

 

  



 

 

 

Bilaga 4 – Multipel linjär regression inklusive extremvärden 

(winsorizing) 

Bilaga 4. Multipel linjär regression inklusive extremvärden 

(winsorizing)       

n = 140 Beroende variabel: LIX Beroende variabel: Längd 

Variabel 

Förväntat 

samband Beta Std. avvikelse 

Förväntat 

samband Beta 

Std. 

avvikelse 

Lönsamhet - -14,062 ** 4,335 - -254,351 298,516 

Storlek +/- -0,078 0,242 +/- 78,849 ** 16,662 

Skuldsättning + -0,162 0,379 + -12,153 26,107 

Ägarstruktur - -0,019 0,022 - -0,882 1,546 

Bransch:             

  Material   -1,571 2,272   30,583 156,457 

  Konsumenttjänster -1,918 1,454   -70,1 100,095 

  Konsumentvaror   -0,678 1,637   9,149 112,720 

  Hälsovård   -1,421 1,358   17,734 93,505 

  Teknologi   -1,712 1,521   -39,599 104,766 

  Finans   -1,798 1,239   -137,225 85,288 

  Telekom   3,259 2,956   241,788 203,58 

Byrå:               

  EY   1,188 1,251   41,563 86,151 

  KMPG   0,191 1,097   116,808 75,562 

  Deloitte   -0,808 1,217   54,728 83,798 

  Övrig   1,405 2,032   124,187 139,903 

Kön      1,818 1,637   -130,427 112,741 

Ålder     0,026 0,058   6,319 4,004 

Utbildningsnivå   0,722 0,447   23,173 30,763 

Konstant   113,845     1113,313   

F-värde   1,570 ♰     2,633**   

R2 (just. R2)   0,191(0,069)     0,283 (0,176)   

Högsta VIF-värde   1,890     1,890   

 ♰ 0,1 signifikansnivå              

* 0,05 signifikansnivå             

** 0,01 signifikansnivå            

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 5 – Multipel linjär regression exklusive extremvärden 

Bilaga 5. Multipel linjär regression exklusive extremvärden       

n = 131 Beroende variabel: LIX Beroende variabel: Längd 

Variabel 

Förväntat 

samband 
Beta Std. avvikelse 

Förväntat 

samband 
Beta Std. avvikelse 

Lönsamhet - -26,229 ** 6,623 - 266,059 476,738 

Storlek +/- -0,222 0,237 +/- 83,676 ** 17,071 

Skuldsättning + -0,307 0,476 + -20,057 34,278 

Ägarstruktur - -0,101 0,022 - -1,335 1,577 

Bransch:             

  Material   -1,552 2,196   12,347 158,094 

  Konsumenttjänster -2,573 ♰ 1,399   -50,466 100,709 

  Konsumentvaror   -0,696 1,605   49,891 115,510 

  Hälsovård   -1,639 1,325   -3,042 95,365 

  Teknologi   -2,313 1,467   -22,938 105,585 

  Finans   -2,300 ♰ 1,196   -115,942 86,070 

  Telekom   2,237 2,842   286,046 204,621 

Byrå:               

  EY   1,617 1,231   36,333 88,643 

  KMPG   0,441 1,069   117,122 76,962 

  Deloitte   -0,682 1,178   50,164 84,815 

  Övrig   -0,413 2,131   209,616 153,409 

Kön      1,784 1,565   -123,217 112,664 

Ålder     -0,33 0,059   8,001 ♰ 4,267 

Utbildningsnivå   0,496 0,431   31,198 31,024 

Konstant   176,401     -1499,372   

F-värde   1,949 *     2,855 **   

R2 (just. R2)   0,238 (0,116)     0,315 (0,204)   

Högsta VIF-värde   1,853     1,853   

 ♰ 0,1 signifikansnivå              

* 0,05 signifikansnivå              

** 0,01 signifikansnivå            

 

  



 

 

 

Bilaga 6 – Test av residualernas normalfördelning 

 

Bilaga 6. Test över residualernas normalfördelning 

Modell Sig.   

1 0,200   

2 0,200   

3 0,200   

4 0,016   
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