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Sammanfattning  

Bakgrund:  Extern redovisning är till för att upplysa utomstående som har ett intresse för 

hur företaget har presterat, dess finansiella resultat, nuvarande ställning samt 

utveckling. Den externa redovisningen består av två delar, en frivillig och en 

obligatorisk del där den frivilliga delen är oreglerad. Informationen från den 

frivilliga redovisningen kan användas som ett verktyg för att minska andelen 

informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter. Det råder dock 

en teoretisk oenighet huruvida den frivilliga redovisningen bidrar till minskad 

informationsasymmetri eller ej där tidigare forskning menar på att 

informationen kan minska graden av informationsasymmetri. Men bevis har 

även hittats som stödjer att VD:n använder den frivilliga redovisningen för att 

visa upp en förfinad bild av företaget. På grund av oenigheten som råder i 

tidigare forskning har VD-brevet undersökts för att se om informationen är 

trovärdig eller om den är vinklad och därmed bidrar till asymmetri.     

Syfte:  Syftet med studien är att undersöka huruvida informationen som skildras i 

VD-brevet är trovärdigt och autentiskt. VD-brevet undersöks genom att 

studera tonfallet och dess koppling till utvalda förklaringsvariabler och ta 

ställning till om VD-brevet är lämpligt som beslutsunderlag för investerare. 

Metod:  Studien genomförs med en kvantitativ tvärsnittsdesign och en deduktiv ansats 

där data samlas in från företag listade på Stockholmsbörsens large- och mid 

cap listor för 2014. Studiens hypoteser testas med tre beroende 

tonfallsvariabler och fem förklaringsvariabler för att ta ställning till studiens 

undersökta problem.   

Resultat:  Två av studiens framtagna hypoteser accepteras varav den ena ger stöd för 

den bidragande sidan till informationsasymmetri och den andra ger stöd för 

den motverkande sidan. Resultatet visar på problematiken kring 

informationsasymmetri och ger stöd för att båda teoretiska sidorna 

samexisterar i VD-brevet. Slutsatsen blir att kommunikationen i VD-brevet 

till stor del går att se som trovärdig men att investerare bör ta hänsyn till att 

informationen till viss del visar på användandet av strategiska 

kommunikationsverktyg som ifrågasätter trovärdigheten.   

Nyckelord:  VD-brev, informationsasymmetri, tonfall, trovärdighet  



Abstract 

Background:  Financial reporting aims to inform third parties who have an interest in how 

the company has performed, its financial results, current status and 

development. The financial reporting consists of two sides, a voluntary and a 

mandatory side where the voluntary side is unregulated. The information 

from the voluntary reporting can be used as a tool to reduce information 

asymmetry between the company and its stakeholders. However, there is a 

theoretical discussion as to whether the voluntary reporting contribute to 

reducing information asymmetry or if the CEO uses the letter to present a 

misleading picture of the organization. On the basis of the disagreement 

between previous studies, the CEO’s letter has been examined to see whether 

the information is credible and authentic or if it is misleading and thus 

contribute to asymmetry.      

Aim:  The purpose of the study is to investigate whether the information in the 

CEO’s letter is credible and authentic. The CEO’s letter will be investigated 

by studying the tone and its link to the selected explanatory variables, to 

examine if the CEO’s letter is suitable as a decision basis for investors. 

Methodology:  The study was conducted with a quantitative cross-sectional design and a 

deductive approach in which data has been collected from companies listed 

on the Stockholm Stock Exchange large and mid-cap listings for the year 

2014. The study’s hypotheses were tested with three dependent tone variables 

and five explanatory variables allowing us to study the problem of whether 

the CEO’s letter increases or decreases the degree of asymmetry.    

Result:  Two of the study’s hypotheses were accepted, where one supports the 

contributing side to the information asymmetry and the other provides 

support for the opposite side who argue that voluntarily information reduces 

information asymmetry. The result provides support for both sides to the 

theoretical discussion and indicates that in reality both sides coexist in the 

CEO’s letter. The conclusion is that the communication in the CEO’s letter to 

a large extent can be seen as credible but investors should take in to 

consideration CEO’s use strategic communication tools in some extent.  

Keywords:      CEO’s letter, information asymmetry, tone, credibility  
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1. Inledning 
I inledningen beskrivs studiens syfte och problemformulering. Kapitlet inleds kortfattat med att 

redogöra för syftet med externredovisning tillsammans med en redogörelse om redovisningens 

intressenter. Därefter förs en diskussion där studiens problem målas upp vilket resulterar i två 

frågeställningar.  

Syftet med den externa redovisningen är att upplysa utomstående som har ett intresse av hur 

företaget har presterat, dess finansiella resultat, nuvarande ställning samt utveckling 

(Skatteverket, 2015). Dessutom skriver Smith (1997) att redovisning är till för att informera 

intressenter och då främst externa intressenter, bland dessa finns placerare och fondförvaltare. 

Investerare använder redovisningen som underlag för beslut om att köpa, behålla eller sälja 

aktier i publika börsnoterade företag och för långivare att avgöra kreditrisken hos ett företag 

(Ibid). Även Chen & Zhang (2007) menar att ett av redovisningens större syften är att ligga som 

beslutsunderlag för investerare för att underlätta prognoser av framtida finansiella resultat och 

kassaflöden. 

Redovisning är således ett informationssystem och krav ställs på att det som skrivs är pålitligt, 

kvantifierbart och verifierbart (Davis, Menon & Morgan, 1982). Då informationen från 

redovisningen ligger som underlag för beslut hos flera av intressenterna är det avgörande att 

det som förmedlas ger en rättvisande bild av verkligheten vilket är viktigt för relevansen och 

användbarheten i de prognoser som tas fram av intressenterna (Smith, 1997). 

Informationen från redovisningen förmedlas genom koncern- och årsredovisning samt 

årsbokslut och delårsrapporter som gör det möjligt för utomstående att ta del av informationen 

(Skatteverket, 2015). Årsredovisningen ses som ett verktyg för ledningen att kommunicera med 

sina intressenter samt att uppfylla den obligatoriska rapporteringen som finns i de flesta 

västerländska länderna (Stanton & Stanton, 2002). Årsrapportens läsare består till stor del av 

aktieägarna, men även potentiella investerare och kreditgivare (Stittle, 2003). 

Årsredovisningen ska enligt lag innehålla en balansräkning, resultaträkning, noter, en 

förvaltningsberättelse och i större företag även en kassaflödesanalys (Årsredovisningslagen 

1994:1554). 

Det innehåll som inte regleras av lag ses som frivillig redovisning och kan exempelvis utgöras 

av; VD-brev, företagets historia, framtidsutsikter, strategier och mål (Cooke, 1989). Vad som 

väljs att ta upp i den frivilliga redovisningen varierar och trender går att se mellan länder (Ibid). 
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1.2 Problemformulering 
Informationen i den frivilliga redovisningen kan användas som redskap för att minska andelen 

informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter så som investerare, kreditgivare 

och aktieägare. Informationsasymmetri innebär att den ena parten vid ett beslutsfattande besitter 

bättre information än den andra (Petersen & Plenborg, 2006). Dock diskuteras det huruvida den 

frivilliga informationen som används som komplement till den obligatoriska redovisningen 

bidrar till minskad informationsasymmetri eller ej.  

Flera studier visar på att frivilligt redovisad information bidrar till minskad asymmetri. Shroff 

et al. (2013) undersökte den amerikanska reformen Security Offering Reform, en reform som 

minskade regleringen av redovisat material från företag vilket resulterade i en ökad mängd 

publicerad information från företagen. De menar att ökningen av information har resulterat i en 

minskad asymmetri mellan företaget och dess intressenter. De såg att analytikernas prognoser 

förbättrades och att Bid-Ask spreaden minskade efter denna ökning av frivillig information 

(Ibid). Diamond (1985) visar i sin studie att mer information i den frivilliga redovisningen 

reducerar de kostnader som uppstår för investerare när de handlar med bättre informerade 

investerare, då de inte längre finns samma informationsövertag för den ena parten. Resultatet 

visar på reducerad asymmetri bland investerare (Ibid). Detta går i led med ytterligare studier 

som kom fram till att inkluderingen av frivillig information i årsredovisningen resulterar i 

minskad informationsasymmetri bland investerare (Petersen & Plenborg, 2006; Hamrouni, 

Miloudi och Benkraiem, 2015; Balakrishnan et al., 2014). 

Den frivilliga redovisningen är oreglerad vilket gör det möjligt för en företagsledning att 

använda sig av strategisk kommunikation för att försköna bilden av företaget. Leuz & 

Verrecchia (2000) ifrågasätter om frivillig redovisning verkligen minskar 

informationsasymmetrin då företagen kan vara strategiska i vad de väljer att skildra i sin 

frivilliga redovisning. På så sätt kan företagen vinkla informationen som delges vilket kan 

resultera i en ökad asymmetri mellan företaget och investerarna (Ibid). Barclay & Smith (1988) 

menar att företagen kan påverka informationsflödet i den frivilliga redovisningen genom att 

vara selektiva i de nyheter de väljer att skildra. Brockman, Khurana & Martin (2008) menar på 

att informationen i den frivilliga redovisningen kan vara för opportunistisk och därav ej 

trovärdig som källa. Avsaknaden av konsensus om huruvida frivillig information minskar 

informationsasymmetri eller ej ligger som grund för denna studie.  
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VD-brevet utgör en viktig del av den frivilliga redovisningen och är dessutom oreglerat vilket 

ger utrymme för VD:n att uttrycka sig fritt om sin syn på framtiden och förmedla annan 

kvalitativ information. Swales (1988) och Kohut & Segars (1992) menar att VD-brevet är den 

del i årsredovisningen som är mest läst eftersom investerare och aktieanalytiker ser denna del 

som en viktig och relevant informationskälla. Samtidigt menar Hooghiemstra (2000) att 

företagsledningen använder VD-brevet som ett verktyg för att framställa företaget i så bra dager 

som möjligt vilket gör att trovärdigheten i VD-brevet och lämpligheten i användandet av brevet 

som beslutsunderlag ifrågasätts.  

Kohut & Segars (1992) definierar VD-brevet som en kommunikationskanal till företagets 

intressenter som bortser från operativa resultat och som istället fokuserar på att identifiera och 

framhäva kvalitativ information så som framtida potential för tillväxt och lönsamhet för 

företaget. Mycket av tidigare forskning som granskat innehållet i VD-brevet diskuterar hur 

problemet med informationsasymmetri i den frivilliga redovisningen går att observera i 

verkligheten. Det som har undersökts är om företagen väljer att försköna den verkliga 

situationen i sina VD-brev eller om informationen som finns i breven är trovärdig och bidrar 

till reducerad informationsasymmetri mellan företagen och intressenterna. En försköning av 

verkligheten innebär till exempel att företag väljer att upphöja framgång och minimera negativa 

nyheter för att skapa en förfinad bild av företaget, vilket i så fall resulterar i asymmetrisk 

information mellan företaget och intressenterna. Detta verktyg kallas för Impression 

Management Theory. (Patelli & Pedrini, 2013)  

Flera tidigare studier har visat på att positiva och negativa nyheter presenteras på olika sätt i 

VD-brevet. Bättre nyheter presenteras mer målande och utförligt medan dåliga nyheter 

presenteras med så lite information som möjligt (Leung, Parker & Courtis, 2015; Clatworthy & 

Jones, 2003, 2006). Bowen, Davis & Matsumoto (2005) fann i sin studie att företag kan använda 

kvartalsrapporter som ett verktyg för att förstärka utvalda nyckeltal i ett försök att påverka 

intressenters uppfattning om företaget. De observerade i sin undersökning att ledningen väljer 

att lyfta fram de prestationsmått som är mest positiva för företaget för att ge en vinklad bild av 

verkligheten. (Ibid) 

Clatworthy & Jones (2003) har undersökt de frivilliga berättande delarna i årsrapporten, 

eftersom dessa till skillnad från de finansiella delarna inte granskas av en revisor för att verifiera 

innehållet. De valde att titta på om bolag rapporterar bra och dåliga nyheter på olika sätt i de 

berättande delarna i årsrapporten och då främst i VD-brevet. Deras resultat visade att både bolag 

som presterar bra och de som presterar dåligt väljer att höja upp de positiva sidorna av sina 
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prestationer och även ta åt sig äran för positiva nyheter medan negativa nyheter bortförklaras 

av externa faktorer vilket indikerar att företag använder sig av impression management i sin 

frivilliga redovisning. (Ibid) 

Kohut & Segars (1992) undersökte om företag använder sig av kommunikationsstrategier och 

om dessa i så fall skiljer sig åt beroende på företagets finansiella prestation. Studiens resultat 

visade på tydliga tendenser av impression management då bolagen med hög RE var mer 

utförliga vid sin presentation av bra nyheter. Bolagen med lägre RE valde istället att prata mer 

om framtiden än de dåliga historiska prestationerna. (Ibid) 

Flera tidigare studier har tittat på retorik och uppriktighet i VD-brevet (Patelli & Pedrini, 2013; 

Yuthas, Rogers & Dillard, 2002). Patelli & Pedrini (2013) studerade användandet av impression 

management i de frivilliga berättande delarna av årsrapporten där de fann ett positivt samband 

mellan företagets finansiella resultat och dess retoriska ton i brevet. Sambandet talar för en 

uppriktighet i VD-brevet, vilket innebär att företag som presterar dåligt också skildrar 

prestationen i sina brev. Detta går emot impression management-teorin som menar på att företag 

kan vinkla information till exempel genom att undvika att prata om dåliga nyheter. Patelli & 

Pedrini (2013) menar därför att informationen som skildras i VD-breven är legitimt.  

Yuthas, Rogers & Dillard (2002) undersökte om bolag har incitament och möjlighet att använda 

sig av strategisk kommunikation och impression management i årsrapporten. De fann att 

företagsledningen använder årsrapporter som ett verktyg för att skapa eller upprätthålla en 

organisations legitimitet och trovärdighet. Ledningen har därför ingen nytta av att använda 

årsrapporten för att utöva impression management (Ibid). Yekini, Wisniewski & Millo (2015) 

menar att de berättande delarna av årsredovisningen kan ses som en kurspåverkande 

informationskanal och inte enbart ett verktyg för impression management. 

Abrahamson & Amir (1996) har tittat på vikten av frivillig information som underlag vid 

investeringsbeslut gentemot den mer använda obligatoriska finansiella informationen. De 

genomförde en innehållsanalys för att undersöka sambandet mellan negativt laddade ord i VD-

brevet och dess påverkan på aktiekursen. De såg att kursen påverkades av andelen negativa ord 

och menar på att informationen i VD-brevet är av relevans för beslut. Deras studie dementerar 

användandet av kommunikationsverktyget impression management i den frivilliga 

redovisningen och menar på att informationen i VD-brevet speglar företagets verkliga situation 

och har ej vinklats för att visa upp en bättre sida av företaget. (Ibid) 
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Vid summering av tidigare forskning inom ämnet råder det en osäkerhet om informationen som 

ges i de kvalitativa frivilliga delarna i årsredovisningen kan användas som beslutsunderlag av 

företagets intressenter eller om informationen istället är svårtolkad, vinklad och intetsägande. 

Osäkerheten berör även VD-brevet som är en del av den frivilliga årsredovisningen där VD:n 

får uttrycka sig fritt vilket ger utrymme för VD:n att använda sig av strategiska 

kommunikationsverktyg och anpassa sitt tonfall för att i enighet med Hooghiemstra (2000) 

använda VD-brevet som ett verktyg för att framställa företaget i så bra dager som möjligt. 

Problemet som då uppstår är huruvida informationen i den frivilliga redovisningen ger en 

rättvisande bild som återger företagets prestation, eller om VD:n väljer att utrycka sig med ett 

mer positiv tonfall än vad som är befogat för att vinkla informationen i VD-brevet. Vinklar 

VD:n informationen skulle både trovärdigheten i VD-brevet ifrågasättas och lämpligheten att 

investerare använder det som beslutsunderlag.  

Problemet med vinklad information är risken att investerare som använder sig av VD-brevet 

som underlag för att ta investeringsbeslut, lider ekonomisk skada på grund av att de är 

felinformerade. För att exemplifiera så kan investerare välja att köpa aktier i ett företag då de 

skapat sig en positiv bild av företaget efter att ha läst VD-brevet, men problemet är att bilden 

investeraren har av företaget ej speglar bolagets verkliga situation på grund av att impression 

management har använts i VD-brevet. Detta resulterar i att ett investeringsbeslut har tagits, ett 

beslut som med rätt information kanske inte skulle genomförts och grundar sig i att asymmetrisk 

information existerar mellan investerare och företaget. Frågan som väcks av ovanstående 

diskussion är om tonen i VD-brevet påverkas av olika företagsegenskaper och incitament.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida informationen som skildras i ett företags 

VD-brev är trovärdig och autentiskt. Genom att undersöka tonfallet i VD-brevet och dess 

koppling till utvalda variabler önskar vi kunna bidra med ny insikt i frågan om legitimiteten 

och trovärdigheten i informationen från den frivilliga redovisningen, i vilken omfattning 

företaget väljer att använda sig av strategisk kommunikation samt om det kan uppstå 

ekonomiska konsekvenser för investerare på grund av vinklad information. Studien har sin 

utgångspunkt i tidigare forskning och har som avsikt att undersöka tonfallet med hjälp av 

förklaringsvariabler som ej använts tidigare på den svenska marknaden. Diskussionen som 

tidigare förts resulterar i följande frågeställningar:  
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x Går det att uttala sig om VD-brevets trovärdighet genom att undersöka variabler 

framtagna från utvalda teorier och tidigare forskning?  

x Med koppling till den problemdiskussion som förts ovan, går det att utifrån resultatet 

ifrån fråga ett, att dra slutsatser om vilken sida av diskussionen vår studie stödjer samt 

ifall ekonomiska konsekvenser kan uppstå för investerare på grund av 

informationsasymmetri? 

1.4 Avgränsning 
Informationsinsamlingens omfattning grundar sig i undersökningens tidshorisont (Bell & 

Nilsson, 2016). Flera avgränsningar görs med avseende till tidshorisonten för att studien ska 

kunna slutföras inom den givna tidsramen. 

Studiens övergripande syfte är att undersöka VD:ns tonfall i kommunikationen med olika 

intressenter. Vi väljer att enbart titta på VD-brev som är integrerade i företagens årsrapporter 

och ej externt bifogade brev av anledningen att i årsredovisningen är VD-brevet en av de mest 

lästa delarna (Swales, 1988; Kohut & Segars, 1992). En ytterligare avgränsning görs till 

börsnoterade företag eftersom deras årsrapporter är publika och mer lättillgängliga än privata 

aktiebolags rapporter. Utifrån tidsaspekten väljer vi att avgränsa studien till att endast innefatta 

aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen.  

1.5 Metod- och forskningsbidrag 
Studien bidrar med större förståelse till rådande diskussion om oenigheten bland tidigare 

forskning gällande informationsasymmetri i den frivilliga redovisningen. Genom att undersöka 

tonfallet och dess koppling till förklaringsvariabler med teoretisk grund i ett sammanhang som 

ej tidigare gjorts ges ny insikt kring ämnet. Till skillnad från tidigare forskning inom ämnet 

genomförs studien för första gången bland företag noterade på Stockholmsbörsen. Resultatet 

ger nytt ljus till den pågående diskussionen och oenigheten bland tidigare forskning.  

Studien utformar två nya variabler för att göra det möjligt att mäta det positiva samt det totala 

tonfallet i VD-brevet på ett sätt som ej tidigare gjorts. Till studien tas en unik tonfallslista på 

svenska fram som möjliggör kvantifiering av tonfall i skriven text.  
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2. Teoretisk referensram 
Teorikapitlet inleds med en redogörelse för de teorier om informationsasymmetri som är 

nödvändiga för att bearbeta och analysera vårt datamaterial och för att kunna angripa studiens 

undersökta problem. Därefter ges en genomgång av tidigare forskning inom det undersökta 

ämnet för att läsaren ska få en inblick i vad tidigare studier har valt att undersöka och vad de 

kom fram till. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens hypoteser som tas fram utifrån 

teorin.  

2.1 Teorier 
I nedanstående stycke presenteras studiens teorier som används för att angripa studiens 

undersökta problem. Den första teorin är informationsasymmetri som är övergripande för 

studiens syfte, vilket är att undersöka informationsasymmetri i den frivilliga informationen i 

årsredovisningen. Därefter presenteras två sidor av informationsasymmetri, den första består av 

faktorer som talar för asymmetri och den andra sidan består av faktorer som talar emot. Sidan 

för informationsasymmetri består av teorierna agent- och impression management-teorin 

medan sidan emot informationsasymmetri består av teorierna redovisnings- och communicative 

action-teorin. Teoriavsnittet är uppbyggt för att skapa en helhetsbild av det undersökta 

problemet och en diskussion förs i analysen med hjälp av de bidragande och motverkande 

faktorerna till informationsasymmetri.  

 
Figur 1 Övergripande modell för studiens använda teorier 

2.1.1 Informationsasymmetri 

Asymmetrisk information mellan företag och investerare betyder att VD:n har mer vetskap om 

företaget och dess risker, värde samt framtidsutsikter än utomstående investerare (Brealey, 

Myers & Allen, 2011). Petersen & Plenborg (2006) skriver att informationsasymmetri innebär 

att det finns bristfällig information vid ett beslutsfattande vilket betyder att en av parterna 

besitter mer, eller bättre, information än den andra parten. Dagens informationssamhälle ställer 

allt högre krav på information. Ett sätt att möta dessa krav är genom årsredovisningar, där 
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företagen väljer att bifoga allt mer frivillig information för att möta den ökande efterfrågan. 

(Petersen & Plenborg, 2006)  

Teorin om informationsasymmetri behövs för att förstå studiens överliggande syfte om att 

undersöka huruvida informationen i den frivilliga redovisningen är väsentlig och autentisk eller 

om VD:n använder sig av strategisk kommunikation för att vinkla information vilket i så fall 

skulle resultera i ökad asymmetrisk information mellan läsare och företag. 

2.1.2 Agentteorin  

För att få en förståelse om problemet informationsasymmetri och dess bakomliggande 

drivkrafter tas agentteorin upp som en bidragande faktor i denna studie. Agentteorin förklarar 

hur kontrakt och incitament kan formas så att de involverade parterna arbetar mot samma mål 

(Anthony & Govindarajan, 2007). 

Det hela grundar sig i relationen mellan agenten och principalen, som antingen består av två 

individer eller två grupper av människor. Principalen är beställaren av tjänsten och agenten är 

den som utför tjänsten. I ett företag går det att exemplifiera med att ägarna i företaget (principal) 

utser en individ till VD (agent) som då får befogenhet för beslut som ska tas i företaget. 

Aktieägarna förväntar sig att VD:n jobbar för att uppfylla aktieägarnas intressen, så som 

finansiell avkastning på deras investeringar i företaget. Problemet är att det finns risk för att 

VD:ns intressen skiljer sig mot aktieägarnas, till exempel kan agentens fokus ligga på tillväxt 

medan principalen är mer intresserad av utdelning, vilket blir problematiskt då utdelningar 

hämmar företagstillväxt. En VD jobbar mot mål som skapar nytta för sig själv men inte alltid 

för aktieägarna, detta grundar sig i antagandet att alla individer är egocentriska och agerar för 

att öka egennyttan. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

Frågan som väcks är hur målkongruens skapas mellan uppdragsgivaren och den som utför 

uppdraget. Genom användningen av kontrollverktygen; övervakning och incitament går det att 

utforma relationer med målkongruens mellan agenten och principalen. Övervakningen kan 

göras genom användandet av finansiella rapporter. VD:n lämnar kontinuerligt rapporter till 

ägarna, vilket begränsar de beslut VD:n kan ta för att öka egennyttan, då de beslut som tas 

kommer att granskas. Det andra verktyget är incitament och går ut på att skapa ett 

belöningssystem för agenten så att målkongruens uppnås. Ett exempel på detta är att istället för 

att betala en fast lön kan VD:n få en viss del i fast lön och en viss del i rörlig lön, där den rörliga 

delen bestäms utifrån företagets finansiella resultat. Detta kan då motivera VD:n att arbeta 

hårdare för att förbättra företagets resultat för att då erhålla en högre rörlig lön.  Det är även 
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vanligt att en VD får bonus betalt i optioner eller aktier vilket då kan motivera agenten att arbeta 

för öka företagets aktiekurs. (Anthony & Govindarajan, 2007) Agentteorin är en förklaring till 

varför VD:n gynnas av att skapa en bra bild av företaget, då detta kan skapa egennytta på grund 

av de tidigare nämnda kontrollverktygen.  

Agentteorin kan vara en bidragande faktor till ökad asymmetrisk information då risk finns att 

syftet med frivillig redovisning frångår att informera intressenterna om verkligenheten och 

istället övergår till att uppnå principalen och agentens mål vilket i så fall skulle ifrågasätta 

legitimiteten i VD-brevet. Utifrån vår studie blir denna teori användbar då den ifrågasätter om 

det som står i VD-brevet reflekterar företagets verkliga situation. 

2.1.3 Impression management theory 

Impression management-teorin hjälper oss att angripa studiens undersökta problem genom att 

teorin ger insikt i användandet av strategisk kommunikation vilket resulterar i 

informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter. 

Om innehållet i VD-brevet inte är en reflektion av den verkliga situationen kan det innebära att 

ledningen använder sig av impression management för att påverka intressenters syn på 

företaget. Impression management-teorin bygger vidare på agentteorin och fokuserar mer på 

ledningens kommunikation med intressenter. Det innebär att en människa eller organisation 

kontrollerar sin offentliga profil genom sättet de väljer att utrycka sig på, till exempel genom 

tonfall och ordval. (Patelli & Pedrini, 2013) 

Det är vanligt förekommande att det finns avdelningar i företag som enbart arbetar med att 

bearbeta information och formulera utsagor som sedan publiceras av en annan avdelning i 

företaget. Informationens tillgänglighet är välkontrollerad så intressenter endast ska komma åt 

den information som är adresserad till dem, för att kunna bibehålla kontroll över den publika 

bilden av organisationen. (Goffman, 1959) 

Impression management kan exempelvis användas i VD-brevet genom att man utförligt skildrar 

företagets framgångar men undviker information rörande misslyckanden (Patelli & Pedrini, 

2013), vilket likt agentteorin gör att VD-brevets trovärdighet ifrågasätts om tonfallet är mer 

positivt än vad som är befogat. Enligt agentteorin har VD:n incitament till att förbättra bilden 

av företagen och kan då använda sig av impression management som verktyg för att vinkla 

bilden vilket gör det till en användbar teori för vår studie.  
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2.1.4 Redovisningsteori 

Syftet med den externa redovisningen är som tidigare nämnt att upplysa utomstående som har 

ett intresse i företaget och dess prestation (Skatteverket, 2015). Genom redovisningsteorin ges 

en förklaring till motverkande faktorer till informationsasymmetri, används för att analysera 

studiens undersökta problem. 

Gröjer (2002) menar att anledningen till att externredovisning existerar är att för att öka tilliten 

mellan intressenterna och företaget vid affärer. “Idealfallet skall information om ett företags 

ekonomi vara så god, att en part som gör affärer med företag inte omedvetet skall behöva lida 

ekonomisk skada (dvs bli lurad)” (Gröjer, 2002, s. 18).  

Eftersom ett börsnoterat företag har många olika intressenter ställs det höga krav på 

årsredovisningen (Edenhammar, Norberg & Thorell, 2012). Informationen som ges ska möta 

intressenternas behov men även aktiemarknadens informationskrav. Detta resulterar i att IFRS 

förutom att reglera den obligatoriska redovisningen ställer höga krav på den frivilliga 

redovisningen (Ibid). Det finns en rättslig standard i Sverige att redovisning ska göras enligt 

god redovisningssed, vilket även inkluderar årsredovisningen. Detta innebär att informationen 

i en årsredovisning ska ge intressenterna en rättvisande bild av företaget och dess resultat. 

(Edenhammar, Norberg & Thorell, 2012)  

Utifrån intressenternas informationskrav har IASB tagit fram en föreställningsram med 

kvalitetskrav för hur en årsrapport ska utformas. Den första kvalitativa egenskapen är relevans 

vilket syftar på att informationen som ges är relevant. Detta grundar sig i att informationen ska 

vara användbar vid beslutsfattande för intressenterna vilket benämns som prognosrelevans. 

Informationen ska även kunna ligga som grund för investerare att motivera sitt köpbeslut. Två 

minimikriterium för relevans är textens begriplighet och aktualitet. Begriplighet innebär att 

läsaren förstår innehållet i texten och dess innebörd. Aktualitet går ut på att rapporten ska 

publiceras inom rimlig tid efter att redovisningsperioden avslutats så texten behåller sin 

relevans. (Smith, 1997)  

Årsrapportens andra kvalitetskrav är tillförlitlighet som innebär att informationen i rapporten 

avspeglar företagets verkliga ekonomiska situation. Det tredje kvalitetskravet är validitet och 

syftar på att språket som används i rapporten stämmer överens med verkligheten. Här finns det 

formulerat fyra minimikrav för validitet. Det första kravet är neutralitet vilket innebär att 

årsredovisningen ska avbilda verkligheten så som företaget uppfattar den på bästa möjliga sätt. 

Det andra minimikravet är innebörd, vilket menar att företag alltid ska redovisa efter den 
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ekonomiska innebörden och ej den juridiska. Det tredje kravet, fullständighet, innebär att 

rapporten ska behandla all information och händelser som är av intresse för företagets tillstånd. 

Det sista kravet är väsentlighet vilket ska hindra rapporter från att överflödas av information 

som ej är beslutsgrundande för en intressent. (Smith, 1997) 

Det fjärde kravet för kvalitativ information i årsredovisningen är verifierbarhet. Detta innebär 

att med någon form av bevis, till exempel att kostnader kopplas till fakturor, kan stärka 

sanningshalten i texten. Vissa delar i en årsredovisning består av subjektiva bedömningar vilket 

då ska gå i led med vad utomstående oberoende parter tycker är rimligt. (Smith, 1997) 

Avslutningsvis finns det krav på möjligheten till jämförbarhet i årsredovisningen både mellan 

företag och för samma företag historiskt sett. Jämförbarhet mellan företag kräver att måtten 

presenterade i redovisningen är redovisade på samma sätt för att göra det möjligt för till exempel 

en investerare att jämföra finansiella mått mellan företagen. Att ha jämförbarhet över tid innebär 

detsamma som jämförbarhet mellan företagets rapporter, det vill säga att företaget använder 

samma metod att redovisa över åren för att kunna göra det möjlig att jämföra information från 

tidigare år. (Smith, 1997) 

Redovisningsteorin ligger som grund till varför företag använder sig av redovisning och vad 

innehållet förväntas förhålla sig till. Själva syftet med externredovisning är att minska 

informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter vilket innebär att VD-brevet och 

även tonfallet enligt redovisningsteorin ska vara en ren avspegling av företagets verkliga 

situation. Teorin är användbar för vår studie då den motsäger impression management- och 

agentteorin om att företag vinklar information för att visa upp en bättre sida av sin organisation. 

2.1.5 Communicative action theory 

Communicative action-teorin handlar om samspelet mellan minst två parter där en relation 

skapas genom användandet av språklig kommunikation. Kommunikationen utförs antingen 

verbalt eller icke-verbalt, där icke-verbal kommunikation kan vara i form av böcker och andra 

dokument, till exempel årsredovisningar. Mellan dessa parter sker ett kommunikationsutbyte 

där syftet är att komma till en samförståelse. Informationen som ges vid utbytet ska vara så 

tydlig och klar att mottagaren förstår och kan anpassa sina handlingar utefter denna nya 

information. (Habermas, 1984) 

Habermas (1984) menar att kommunikationsutbytet inte är fullbordat om en av parterna inte får 

någon direkt förståelse av informationen och dess innebörd. För att en samförståelse ska uppstå 

vid kommunikation handlar det inte endast om hur sändaren av informationen meddelar sitt 
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budskap utan det är även viktigt att mottagaren av informationen förstår och tolkar 

informationen korrekt för att eliminera informationsasymmetrier. Asymmetrisk information 

uppstår när minst en av deltagarna i ett kommunikationsutbyte använder sig av ”strategic 

action”, vilket innebär att utbytet av information vilseleder minst en av de deltagande parterna 

på grund av att kommunikationen ej varit helt uppriktig. (Habermas, 1984) 

För att uppfylla kraven för communicative action ska meddelandet uppfattas lika av avsändaren 

och mottagaren (Habermas, 1984). Syftet med kommunikation är att utbyta information på ett 

uppriktigt och sannhetsenligt sätt. Därför är det viktigt att informationen förmedlas på rätt sätt 

för att ge mottagaren är rättvisande bild av verkligheten. (Ibid) 

Både Communicative action- och redovisningsteori menar på att kommunikation ska användas 

för att minska asymmetrisk information och är till för att mottagaren ska kunna skapa sig en 

rättvisande bild om verkligheten. Vilket innebär att tonfallet ska vara uppriktigt, tydligt och 

spegla företagets ekonomiska prestation för att på så sätt uppfattas på ett korrekt sätt av 

mottagaren. Dessa två teorier motsäger impression management- och agentteorin som menar 

att kommunikation kan användas som ett verktyg för att påverka intressenterna och deras bild 

av organisationen.  

I såväl Communicative action-teorin som impression management-teorin kan meddelanden 

som skickas uppfattas lika av både avsändaren och mottagaren men skillnaden teorierna 

emellan är att meddelandet har olika syften. I communicative action-teorin ska information ge 

en rättvisande bild, medan i impression management-teorin kan informationen användas för att 

ge mottagaren en inkorrekt bild. Dessa teorier är av intresse vid analys av tonfallet i VD-brevet 

för att se tonen speglar verkligheten som communicative action-teorin hävdar, eller om den 

följer impression management-teorin.  

2.2 Tidigare forskning 
Det finns många tidigare studier som har haft sin utgångspunkt i VD-brevet. Studierna har haft 

olika angreppssätt både i hur VD-brevet undersöktes och vilka förklaringsvariabler som valdes. 

Merparten av dessa studier har använt sig av innehållsanalys för att undersöka problemet. 

(Patelli & Pedrini, 2013; Kohut & Segars, 1992; Abrahamson & Amir, 1996; Swales, 1988; 

Yuthas, Rogers & Dillard, 2002; Hooghiemstra, 2000; Geppert & Lawrence, 2008; Wisniewski 

& Yekini, 2015; McConnell, Haslem & Gibson, 1986; Clatworthy & Jones, 2003) 

Ett frekvent använt angreppssätt är att analysera de berättande delarna i årsrapporterna, vanligen 

VD-brevet utifrån vad vi har valt att kalla språkliga teman och dessa teman utgörs av optimism, 
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säkerhet, realism, verksamhet samt gemenskap, som både Patelli & Pedrini (2013) och Yuthas, 

Rogers & Dillard (2002) valt att undersöka i sina studier. Vid till exempel temat optimism 

kodades text som optimistiskt i dessa studier när det gick att hänföra till något som resulterade 

i positiva effekter för företaget. De har granskat hur stor del av VD-brevet som går att hänföra 

till dessa teman. Andra studier har använt finansiella teman i de berättande delarna av 

årsrapporten. Exempel på dessa finansiella teman är intäkter, försäljning, kostnader och 

marknadsandelar (Hooghiemstra, 2000). Ett tredje sätt att angripa problemet är att likt denna 

studie undersöka tonfallet i VD-brevet. Abrahamson & Amir (1996) valde i sin studie att titta 

på andelen negativa ord av totalt antal ord i VD-brevet bland amerikanska företag. Det som 

skiljer denna studie mot Abrahamson & Amir (1996) är att de endast tittade på den negativa 

tonen i VD-brevet samt kopplingen till finansiella nyckeltal och aktiekurs. Dessutom tittade 

deras studie på amerikanska bolag. Vi väljer att titta på både den positiva och negativa tonen 

samt utföra undersökningen bland företag noterade på Stockholmsbörsen.  

Efter att studierna har utfört en innehållsanalys har resultaten jämförts med en rad olika 

förklaringsvariabler. Wisniewski & Yekini (2015) och Yekini, Wisniewski & Millo (2015) 

ställde sina resultat av innehållsanalysen mot aktiekursen för att försöka hitta ett samband. 

Andra studier har använt finansiella nyckeltal som förklaringsvariabler. Dessa nyckeltal har 

varit allt från tillgångar, försäljning, RT, nettomarginal och vinst per aktie (Hooghiemstra, 

2000) till andelen immateriella tillgångar av totalt antal tillgångar, antal anställda och antal 

aktieägare (Patelli & Pedrini, 2013). Abrahamson & Amir (1996) tittade i sin studie på flera 

finansiella variabler där RE var en av dessa, de menar att RE är ett av de viktigaste 

relationsmåtten för att mäta ett företags prestation. Kohut & Segars (1992) använde i sin studie 

enbart RE som förklaringsvariabel. RE är ett vanligt förekommande mått för att mäta ett 

företags finansiella prestation och att man genom RE kan utläsa ett företags verkliga finansiella 

styrka (Ibid).  

Majoriteten av dessa studier har efter att populationen tagits fram delat in sitt urval i två grupper. 

Uppdelningen har gjorts genom att sortera populationen utifrån nyckeltal, så som, procentuell 

förändring i vinsttillväxt (Clatworthy & Jones, 2003), aktiekursförändring (McConnell, Haslem 

& Gibson, 1986) och lönsamhet (Kohut & Segars, 1992). När denna sortering var gjord valdes 

företag ut med de högsta och lägsta värdena i valt nyckeltal för att skapa två distinkt skilda 

grupper. Anledningen till att undersöka två vitt skilda grupper är för att om inga skillnader hittas 

i det urvalet är chansen väldigt liten att man hittar några skillnader alls med en annan 

urvalsmetod (McConnell, Haslem & Gibson, 1986).    
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Flera studier har kommit fram till att VD-brevet används som ett verktyg för att kontrollera den 

bild som företaget ger till allmänheten genom att vara selektiv i den information som ges och 

använda sig av strategiska kommunikationsverktyg i led med impression management. Kohut 

& Segars (1992) menar att företag i allmänhet hellre pratar om året som varit än den osäkra 

framtiden. I VD-brevet diskuteras positiva nyheter i mycket högre grad än negativa nyheter och 

samtidigt tar företagsledningen åt sig äran för de positiva nyheterna medan de negativa ofta 

skylls på externa faktorer (Clatworthy & Jones, 2003). Detta går i linje med Hooghiemstra 

(2000) som menar på att företagsledningen använder VD-brevet som ett verktyg för att 

framställa företaget i så bra dager som möjligt. Om företag skulle använda VD-brevet till något 

annat än en ren kommunikationskanal vilket flera studier pekar på finns det risk för 

asymmetrisk information, då företaget besitter bättre information än intressenterna.  

Arslan-Ayaydin et al. (2015) menar att en företagsstyrelse kan använda sig av incitament för 

att påverka hur VD:n utrycker sig i VD-brevet där incitament kan vara i form av exempelvis 

aktier i företaget. Incitamenten kan resultera i att VD:n antar en ny roll i sin kommunikation 

med investerare, där VD:n frångår att vara uppriktig i sin kommunikation om framtida intäkter 

och istället försöker influera investerare och deras uppfattning om framtida intäkter för att på 

så sätt maximera värdet på sitt eget aktieinnehav. Detta innebär att incitament används, i enighet 

med agentteorin för att motivera en VD till att kontrollera den bild av företaget som ges till 

investerare (Hooghiemstra, 2000). Vilket resulterar i en ökad grad av informationsasymmetri. 

Resultaten av tidigare forskning varierar kraftigt, andra studier kom fram till att VD-brevet 

innehöll betydande information och att denna information kan hjälpa till vid prognostisering av 

företagets lönsamhet (Abrahamson & Amir, 1996; Patelli & Pedrini, 2013) och aktieavkastning 

(Swales, 1988; McConnell, Haslem & Gibson, 1986). Wisniewski & Yekini (2015) anser att 

VD-brevet och övriga berättande delar i årsredovisningen är en kanal för spridning av viktig 

information. Patelli & Pedrini (2013) menar att informationen som sprids i dessa kanaler är 

autentisk i enighet med communicative action-teorin då företag vill behålla sin organisations 

trovärdighet. Trots att Kohut & Segars (1992) fann att VD:n använder sig av strategiska 

kommunikationsverktyg i VD-brevet var det samtidigt möjligt för författarna att utifrån VD-

brevet utläsa hur företagen presterar ekonomiskt.  

Diskussioner förs runt frivillig redovisning och dess informationsinnehåll. Frågan är om det 

bidrar till minskad informationsasymmetri eller om det används för skapa en förvrängd bild av 

företaget. Ett mått som använts i tidigare studier för att mäta informationsasymmetri är aktiers 

Bid-Ask spread (Petersen & Plenborg, 2006; Shroff et al., 2013; Leuz & Verrecchia, 2000). 
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Måttet grundar sig i att investerare har olika information om aktien och därav olika preferenser 

om vad aktien är värd, vilket resulterar i att ju mindre asymmetrisk information om aktien desto 

mindre spridning mellan Bid och Ask (Leuz & Verrecchia, 2000). En större spridning i Bid-

Ask går att koppla till att det finns mer asymmetrisk information om aktien, då sämre 

informerade investerare blir mer försiktiga när de handlar med investerare som besitter bättre 

information för att minimera sin riskexponering (Hamrouni, Miloudi & Benkraiem, 2015). 

Tidigare forskning visar på bristande konsensus om huruvida informationen som skildras i VD-

brevet bidrar till informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter. Forskningen 

bildar, likt teorin, två sidor av studiens undersökta problem, en sida som talar för 

informationsasymmetri och en sida som talar emot informationsasymmetri. Nedan i tabell 1 

sammanställs tidigare forskningen samt vilken sida de stödjer i diskussionen vilket används 

som underlag för att analysera studiens resultat.  

Tabell 1. Sammanställning av tidigare forskning. 

Tidigare forskning 
För asymmetri Emot asymmetri 
Kohut & Segars (1992) Abrahamson & Amir (1996) 
Clatworthy & Jones (2003, 2006) Patelli & Pedrini (2013) 
Hooghiemstra (2000) Swales (1988) 
Arslan-Ayaydin et al. (2015) McConnell, Haslem & Gibson (1986) 
Geppert & Lawrence (2008) Wisniewski & Yekini (2015) 
Leung, Parker & Courtis (2015) Hamrouni, Miloudi och Benkraiem (2015) 
Anthony & Govindarjan (2007)  

 

2.3 Hypoteser 
Utifrån tidigare forskning och teori formuleras fem stycken hypoteser vilket möjliggör för oss 

att undersöka studiens problem. Nedan i figur 2 följer en sammanställning av den övergripande 

modellen för studiens teorier och dess koppling till de olika hypoteserna samt vilken sida av 

teoribildningen studiens utformade hypoteser styrker om de visar sig vara statistiskt 

signifikanta. 
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Figur 2. Övergripande teorimodell med tillhörande hypoteser. 

2.3.1 Räntabilitet på eget kapital – H1 

Enligt impression management-teorin används kommunikation som ett verktyg för att visa upp 

en förfinad bild av företaget (Goffman, 1959). Vår studie undersöker tonfallets autencitet i VD-

brevet och görs bland annat genom att undersöka sambandet mellan tonfall och företagets 

lönsamhet.  

Kohut & Segars (1992) jämförde hög- och lågpresterande företag samt vad de väljer att skildra 

i sina VD-brev. Undersökningens mått för lönsamhet var räntabilitet på eget kapital (RE) och 

motiveras med att RE visar företagens sanna finansiella styrka och gentemot försäljning är RE 

relativ vilket gör det möjligt att jämföra måttet mellan företag (Kohut & Segars, 1992). Genom 

RE går det att särskilja framgångsrika företag mot sämre presterande företag (Bowman, 1978). 

Kohut & Segars (1992) såg att det fanns ett samband mellan vad företagen valde att ta upp för 

information i VD-brevet och företagets RE, de kunde med hjälp av sin modell i hög grad 

särskilja de företagen med hög RE mot de med låg RE. Varvid vi väljer att undersöka lönsamhet 

genom nyckeltalet RE och koppla det mot tonfallet. Anledningen till att RE används som ett 

mått på lönsamhet framför till exempel räntabilitet på totalt kapital är då RE mäter ägarnas 

avkastning och då studiens syfte är att förbättra investerares och kreditgivares syn på hur VD-

brevet kan användas som beslutsunderlag så ansågs RE vara det mest lämpade 

lönsamhetsmåttet. 

Utifrån redovisning- och communicative action-teorin där syftet med kommunikation är att 

skapa en bild som speglar verkligheten, är det rimligt att anta att tonfallet speglar företagets 

prestationer. Ju högre lönsamhet, desto starkare positiv ton i brevet. Men utifrån impression 

management-teorin där kommunikation inte behöver spegla verkligheten, är sambandet inte 

självklart vilket skulle tala för att den frivilliga redovisningen kan vara missvisande och 
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resulterar i informationsasymmetri mellan företaget och intressenter. Ett statistiskt positivt 

samband mellan RE och den positiva tonen skulle tala emot impression management-teorin och 

att informationsasymmetri i den frivilliga redovisningen föreligger då företagets finansiella 

resultat i så fall avspeglas i tonfallet. Detsamma gäller vid ett negativt samband mellan 

lönsamhet och den negativa tonen i VD-brevet. Utifrån ovanstående diskussion så resulterar det 

i följande hypotes: 

H1 - Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets lönsamhet 

2.3.2 Företagets marknadsvärde – H2 

Som tidigare diskuterats så har ett företag många intressenter, allt från aktieägare till staten 

(Smith, 1997). I ett börsnoterat företag utgörs marknadsvärdet av det sammanslagna värdet av 

aktierna. Kohut & Segars (1992) diskuterar vikten av att företaget framställs på ett så bra sätt 

som möjligt inför sina intressenter. De menar att företag som genererar svaga resultat kommer 

ha svårare att attrahera nya investerare och ytterligare aktiekapital. Så ju större marknadsvärde 

ett företag har, desto viktigare är det för ledningen att framställa företaget i god dager för att 

bibehålla men även attrahera nytt kapital. (Kohut och Segars, 1992; Geppert & Lawrence, 2008) 

Bolag med större marknadsvärde har mer kapital som kan gå förlorat för ägarna vid 

rapporteringen av dåliga nyheter. Utifrån agentteorin där VD:n får incitament för att tillgodose 

ägarnas intressen kan VD:n vinkla informationen i VD-brevet med hjälp av impression 

management för att uppnå målkongruens med ägarna. Ett positivt samband mellan 

marknadsvärde och den positiva tonen i VD-brevet skulle tala för att strategisk kommunikation 

i led med impression management-teorin används då tonen påverkas av företagets storlek, 

likaså för ett negativt samband mellan marknadsvärde och den negativa tonen. Utifrån detta 

väcks frågan om företag med högre marknadsvärde vinklar information i större grad än företag 

med lägre marknadsvärde. Mer vinklad information skulle resultera i ökad 

informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter då informationen ej ger en 

rättvisande bild av företagets situation. Diskussionen resulterar i följande hypotes: 

H2 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets marknadsvärde. 

2.3.3 VD:ns incitament – H3 – H4  

Agentteorin kretsar runt hur incitament kan användas för att båda parterna i ett kontrakt ska 

uppnå målkongruens. Detta kan göras genom bonussystem i form av rörlig lön eller andra 

incitament (Anthony & Govindarajan, 2007). I ett företag vill aktieägarna att VD:n ska jobba 

mot mål som gynnar aktieägarna och skapar målkongruens genom verktygen incitament och 
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övervakning. Detta innebär att VD:n kan få en del av sin lön utbetald som rörlig lön som till 

exempel bestäms utifrån hur företaget presterar eller hur aktiekursen utvecklar sig. VD:n har då 

incitament som gynnar både egennyttan och aktieägarnas intressen. (Anthony & Govindarajan, 

2007)  

Agentteorin kopplar samman VD:ns och aktieägarnas intressen med hjälp av incitament. Frågan 

som väcks är om större incitament i form av rörlig lön eller aktieinnehav påverkar VD:ns 

kommunikation i hur företaget skildras i VD-brevet och om detta i så fall leder till en större 

andel asymmetrisk information. Det vill säga om större incitament hos VD:n resulterar i en mer 

frekvent användning av impression management i VD-brevet. Vi anser att både VD:ns rörliga 

lön i förhållande till total lön och VD:n aktieinnehav i bolaget på ett bra kan sätt fånga upp de 

incitament en VD kan erhålla för att uppnå målkongruens med ägarna. Om en VD har stor andel 

aktier i bolaget har denne också incitament att bibehålla en stark aktiekurs. Detsamma gäller 

den rörliga lönen som ofta är prestationsbaserad där VD:n får ersättning kopplat till exempelvis 

företagets lönsamhet eller aktiekursutveckling. Arslan-Ayaydin et al. (2015) kom i sin studie 

fram till att en VD som erhåller ersättning i form av till exempel aktier i bolaget kan influeras 

att anta en ny roll i sin kommunikation med företagets intressenter. Risken finns att VD:n istället 

för att informera sina intressenter på ett rättvisande sätt, försöker maximera värdet på eget 

aktieinnehav genom att överdriva framtida intäktsprognoser.  

Genom att undersöka huruvida samband mellan VD:ns incitament och tonfallet i VD-brevet 

existerar ger det en bild av i vilken omfattning tonfallet påverkas av den ersättning VD:n får för 

sitt arbete. Ett positivt samband mellan den positiva tonen och VD:ns incitament skulle gå i led 

med agentteorin och visa på användandet av impression management, att företaget genom 

incitament kan påverka tonen till att bli mer positiv. Ett resultat som skulle visa på ökad 

asymmetri mellan företaget och investerare. Samma resonemang gäller för ett negativt samband 

mellan VD:ns incitament och den negativa tonen. Om samband existerar finns det risk för att 

tonen inte speglar företagets verkliga situation vilket skulle resultera i en asymmetri i 

informationen mellan företaget och dess intressenter och att trovärdigheten i VD-brevet skulle 

ifrågasättas. Ovanstående diskussion resulterar i följande hypoteser: 

H3 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns aktieinnehav. 

H4 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns rörliga lön. 
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2.3.4 Bid-Ask spread – H5 

Tidigare forskning visar på att en större spridning mellan Bid- och Askpriset tyder på en större 

informationsasymmetri runt aktien. Det är på grund av att det finns en större osäkerhet runt 

aktiepriset och dess värde, för att vissa parter innehar bättre information än andra. Leuz & 

Verrecchia (2000) visade i sin studie att införandet av nya redovisningsstandarder vilket ledde 

till att företagen var tvungna att presentera mer information vilket resulterade i en minskad Bid-

Ask spread hos aktierna. Av detta drog de slutsatsen att den asymmetriska informationen runt 

aktierna hade minskat (ibid). Diskussionen runt användandet av impression management och 

huruvida informationen i VD-brevet speglar verkligheten väcker frågan om Bid-Ask spreaden 

skiljer sig mellan företag med positivt och negativt tonfall. Ett positivt samband mellan Bid-

Ask spread och den positiva tonen skulle visa på att tonfallet ej är legitimt och ett ökat positivt 

tonfall resulterar i större oenighet bland investerare om aktiens verkliga värde, vilket resulterar 

i ökad informationsasymmetri bland investerare. Resultatet skulle i så fall visa på att VD:ns 

tonfall ej speglar verkligheten och att tonfallet påverkas med hjälp av strategisk kommunikation 

i led med impression management-teorin. Liknande diskussion förs vid ett negativt samband 

mellan Bid-Ask Spread och det negativa tonfallet. Är det så att företag med väldigt positivt 

tonfall i sin kommunikation använder sig av impression management för att vinkla information 

och märks det i så fall på företagets Bid-Ask spread eller går det genuint väldigt bra för 

företaget. Diskussionen resulterar i följande hypotes: 

H5 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets akties Bid-Ask spread. 

2.3.5 Sammanställning hypoteser 

Nedan i tabell 2 sammanställs studiens fem hypoteser som testas med hjälp av studiens utvalda 

variabler.  

Tabell 2. Sammanställning av hypoteser. 

H1 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets lönsamhet 
H2 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets marknadsvärde 
H3 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns aktieinnehav   
H4 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns rörliga lön 
H5 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets akties Bid-Ask spread 
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3. Metod 

I metodkapitlet redogörs det för hur studien väljer att undersöka valda frågeställningar. 

Metoden möjliggör framtagande och bearbetning av data för att besvara studiens problem. Här 

skildras studiens perspektiv och angreppssätt, tillvägagångssätt för datainsamling samt en 

genomgång av utvalda variabler. Sedan ges en tydlig beskrivning om hur vi väljer att 

kvantifiera VD-brevets tonfall. Därefter förklaras utvalda förklaringsvariabler samt hur de ska 

mätas. Slutligen diskuteras det statistiska angreppsättet och studiens kvalitet. 

3.1 Studiens infallsvinkel 
Studiens syfte är explorativ då vi vill undersöka relevansen i informationen från den frivilliga 

redovisningen. Detta görs genom att studera sambandet mellan tonfall och lönsamhet, 

marknadsvärde, VD:ns incitament samt Bid-Ask spread.  

För att angripa problemet har denna undersökning en deduktiv ansats då studiens 

frågeställningar grundar sig i tidigare forskning samt teori inom området och i den 

problemdiskussion som förts i tidigare avsnitt (Jacobsen & Sandin, 2002; Bryman & Bell, 

2013). I led med en deduktiv ansats tas hypoteser fram utifrån tidigare forskning och teori för 

att angripa problemet genom att undersöka huruvida man kan förkasta eller acceptera 

hypoteserna (Jacobsen & Sandin, 2002). Ett alternativ är ett induktivt angreppsätt där den som 

genomför undersökningen gör detta helt utan förväntningar från tidigare teori och forskning. 

Detta innebär att forskaren behöver samla in all relevant information för att sedan analysera det 

som samlats in och skapa ny teori. Vi väljer att avgränsa oss till tidigare forskning och teorier 

då det råder delade meningar om relevansen i informationen i den frivilliga redovisningen och 

utifrån oenigheten formuleras studiens problem, i led med en deduktiv ansats. (Jacobsen & 

Sandin, 2002)  

3.2 Undersökningsmetod  
Studien ämnar att studera informationsasymmetri bland företag noterade på Stockholmsbörsen. 

Att undersöka företag på Stockholmsbörsen innefattar ett stort antal företag och denna studie 

granskar totalt 80 VD-brev. För att göra undersökningen genomförbar används en kvantitativ 

metod som tillåter oss att mäta på bredden och undersöka förhållanden inom den granskade 

gruppen (Eliasson, 2013). Informationen som samlas in analyseras med hjälp av statistiska 

verktyg och syftet med metoden är skapa en förståelse om fenomenet.  

Den kvantitativa metoden har sin utgångspunkt i att verkligheten kan mätas med siffror 

(Jacobsen & Sandin, 2002). Genom att kvantifiera VD-brevets tonfall, blir det möjligt att 
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undersöka om samband existerar med utvalda förklaringsvariabler och med hjälp av hypoteser 

besvara studiens undersökta problem. Då flera tidigare studier inom ämnet har använt sig av en 

kvantitativ metod för att angripa och undersöka liknande problem (Abrahamson & Amir, 1996; 

Kohut & Segars, 1992; Patelli & Pedrini, 2013) stärker det vårt val av metod.  

Ett alternativ är att använda en kvalitativ metod för att utföra studien, där man istället för att 

samla in, kvantifiera och analysera data lägger mer vikt på att tolka orden som används i VD-

brevet (Bryman & Bell, 2013). För att undersöka det statistiska sambandet mellan variablerna 

samt minimera vår påverkan på resultatet och förstärka studiens replikerbarhet väljer vi en 

kvantitativ ansats (Körner & Wahlgren, 2006; Jacobsen & Sandin, 2002).   

Vår metod grundar sig i en positivistisk vetenskaplig attityd där forskaren ska ha distans till det 

undersökta ämnet samt förhålla sig helt neutral och objektiv (Jacobsen & Sandin, 2002). En 

positivistisk attityd passar denna studie då målet är att minimera vår egen påverkan på resultatet 

för att stärka replikerbarheten. Något som skiljer sig mot den hermeneutiska attityden där fokus 

ligger på att tolka innebörden i texten och ha en nära relation till de studerade objekten 

(Johansson, 2011).  

3.3 Datainsamling 
Syftet med studiens datainsamling är att skapa ett dataunderlag som tillåter oss att undersöka 

och statistiskt besvara studiens hypoteser. Utifrån de statistiska resultaten studerar vi huruvida 

informationsasymmetri föreligger bland företag noterade på Stockholmsbörsen samt ifall risk 

finns för att investerare ådrar sig ekonomisk skada på grund av felinformering.  

Som grund för vår studie ligger artiklar som undersöker och analyserar innehållet i 

årsredovisningens berättande delar och dess koppling till utvalda variabler. Utifrån dessa 

artiklar har vi funnit teorier som tillsammans med tidigare forskning ligger som grund för 

studiens hypoteser och gör det möjligt att angripa studiens problem. 

För att kvantifiera tonfallet i VD-brevet används metoden innehållsanalys (Bell & Nilsson, 

2016), vilket går i led med majoriteten av tidigare forskning inom ämnet (Patelli & Pedrini, 

2013; Kohut & Segars, 1992; Abrahamson & Amir, 1996; Swales, 1988). De mest frekvent 

förekommande orden med positiv och negativ konnotation i VD-breven tas fram och utifrån 

dessa skapas en ordlista som används som mall vid kvantifiering av tonfallen.  
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3.3.1 Primär och sekundärdata 

Primärdata är data som forskaren själv har samlat in för ett specifikt ändamål eller studie. 

Sekundärdata är data som finns sedan tidigare och som har samlats in i annat syfte (Jacobsen & 

Sandin, 2002). Studiens primärdata består av det kvantifierade tonfallet i VD-breven som 

hämtas från sekundära källor i form av företagens årsrapporter men betygssättningen av 

tonfallet tas fram specifikt för denna studie.  

Studien innehåller sekundärkällor i form av artiklar och litteratur som tas fram från Linköpings 

universitetsbiblioteks databas. Det är viktigt att de sekundärkällor som används är trovärdiga 

och att författarna är kritiska vid urvalet av dessa källor (Jacobsen & Sandin, 2002). 

Genom att använda universitetets databas ses den litteratur som används som pålitlig. Den 

använda litteraturen är av vetenskaplig grund och i senaste upplaga. De artiklar som vi använder 

oss av är publicerade i välrenommerade tidskrifter och har tillsammans gett studien en bra 

teoretisk grund.  

I studien används även sekundärkällor i form av årsrapporter samt data om företagens 

finansiella resultat. Marknadsvärde samt Bid-Ask spread hämtas från Thomson Reuters Eikon, 

ett verktyg för finansiell information som har tillhandahållits av Linköpings universitet. 

Thomson Reuters Eikon är världsledande inom finansiell information samt analys och är en 

tillförlitlig källa för information (Thomson Reuters, 2015). Årsrapporterna som används hämtas 

från företagets egna hemsidor, eftersom vi undersöker publika aktiebolag finns dessa 

årsrapporter offentligt. Publika aktiebolag måste alltid ha en revisor och det ingår i revisorns 

arbetsuppgifter att bland annat granska räkenskaperna i bolagens årsredovisningar och skriva 

en revisionsberättelse till dessa (Bolagsverket, 2016). Då räkenskaperna i årsredovisningarna 

granskas av en extern part anses de vara en pålitlig informationskälla och de berättande delarnas 

tillförlitlighet är det som undersöks i studien. Insamlingen av informationen från årsrapporter 

och Thomson Reuters Eikon ger oss det underlag vi behöver för att testa studiens utvalda 

hypoteser och på så sätt möjliggöra för att undersöka studiens problem om 

informationsasymmetri.   

3.3.2 Tonfallslista  

För att kunna kvantifiera tonfallet i VD-brevet tas en lista fram som innehåller ord med positiv 

och negativ konnotation. Patelli & Pedrini (2013) undersökte i sin studie olika teman som är 

kopplade till ekonomiskt utfall för företaget som bestod av optimism, säkerhet, realism, 

verksamhet samt gemenskap och till sin hjälp använde de programmet Diction. I Diction finns 
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dessa språkteman inprogrammerade, vilket Patelli & Pedrini (2013) använde sig av för att 

kvantifiera informationen vilket innebar att de lät programmet sköta all kodning.  

Abrahamson & Amir (1996) lät i sin undersökning datorprogrammet Diction ta fram de mest 

frekvent använda orden i alla VD-brev de valde att undersöka. Sedan granskade två forskare 

denna lista självständigt och noterade alla ord som hade negativ konnotation för att sedan 

tillsammans enas om en gemensam lista som skulle användas som mall vid innehållsanalysen 

(Ibid).  

Då vi vill undersöka det totala tonfallet och inte teman som enbart berör ekonomiskt utfall i 

VD-brevet så låter vi, likt Abrahamson & Amirs (1996) studie, ett datorprogram ta fram de 

mest frekvent använda ordet i de 80 VD-brev vi väljer att titta på. I denna studie används NVivo, 

ett analysverktyg tillhandahållet av Linköpings universitet. Varpå vi sätter oss individuellt och 

väljer ut de ord som har positiv och negativ laddning, för att sedan tillsammans enas om en 

gemensam lista som ligger till grund för kvantifieringen av tonfall i VD-breven. Endast ord som 

förekommer minst fyra gånger totalt genom alla VD-brev granskas, detta för att fånga upp mer 

allmänt använda ord och utesluta ord som enbart används i enstaka VD-brev. Dessutom minskar 

arbetsbördan något oerhört vid framtagandet av tonfallslistan, då antalet ord som behövs gå 

igenom minskar från 10950 till endast 2546 ord. Listan finns bifogad i bilaga 5 – Tonfallslista.  

3.3.3 Operationalisering 

Beroende variabler 

För att göra det möjligt att statistiskt undersöka studiens problem utformas hypoteser och för 

att testa dessa hypoteser krävs det kvantifierad data i form av variabler som fångar upp det som 

studien ämnar mäta. Vi väljer att granska tonfallet i VD-brevet för att angripa studiens problem. 

NEs definition på tonfall är ”sätt att variera röstens tonhöjd vid tal vanligen som uttryck för 

viss inställning, sinnesstämning” (NE.se, hämtad 2016-02-29). 

Med tonfall menar vi i denna studie hur VD:n uttrycker sin sinnesstämning i texten och 

huruvida den är positiv eller negativ. Exempel på text med positiv laddning i ekonomiska 

sammanhang är ökad vinst eller minskade kostnader, ord vars innebörd kopplas till något 

positivt. 

Abrahamson & Amir (1996) tittade i sin studie på det negativa tonfallet i VD-breven. De 

undersökte hur många ord med negativ konnotation så som ”förluster”, ”problem” eller 

”svårigheter” som förekom i varje brev. Ord kodades endast som negativa om det var tydligt 

att det hade en negativ inverkan på organisationen. Abrahamson & Amir (1996) undvek att 
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undersöka positiva ord av anledningen att de ansåg att VD-breven ofta är inlindade med 

intetsägande positiva meningar så som ”våra anställda är glada och vår försäljning gick upp”. 

Patelli & Pedrini (2013) undersökte i sin studie ifall optimismen i VD-breven var uppriktig. 

Optimism bestod i denna studie av information som framhäver positiva resultat. Endast text 

som påverkade utfallet för organisationen kodades som optimism, allt annat ignorerades.  

Vår studie undersöker till skillnad från Abrahamson & Amir (1996) både det positiva och 

negativa tonfallet i VD-brevet. Dessutom väljer vi att i motsats till Patelli & Pedrini (2013), att 

inte koda det utifrån teman utan alla ord som har negativ eller positiv innebörd inkluderas, även 

om det härrör den externa miljön runt företaget och inte endast hänvisar till en påverkan på 

organisationen. Till skillnad från Abrahamson & Amir (1996) väljer vi att även inkludera de 

ord med positiv laddning av anledningen att vi vill undersöka den försköning av verkligheten 

som de undvek.  

Något som är värt att notera är att många ord kan vara både positivt och negativt laddade då det 

beror på vilket sammanhang ordet förekommer i och flertalet ord i denna studie kodades som 

både positiva och negativa. En förteckning över de använda orden och i vilken ton de kodades 

finns i bilaga 5 – Tonfallslista. Ett exempel på ett ord som kodades som både positivt och 

negativt är ordet ”minskade”. Ordet kodades som negativt i meningen ”Den globala 

bussmarknaden var på en fortsatt låg nivå under året och våra bussleveranser minskade med 2 

%” (Volvo AB, 2014, s.3), medan ordet kodades som positivt i meningen ”Den nya organisation 

som inrättades 2013 har gjort stora framsteg under året och inköpskostnaderna minskade 

ytterligare” (SKF AB, 2014, s.6). 

Mätningen av tonfallet i VD-brevet görs med hjälp av tre variabler, RPOS som visar 

förhållandet mellan positiva ord genom totalt antal ord i VD-brevet, RNEG som visar 

förhållandet mellan negativa ord genom totala ord i VD-brevet samt RTON som både tar hänsyn 

till positiva och negativa ord och speglar den totala tonen i brevet. Variabeln RNEG kommer 

ifrån Abrahamson & Amirs (1996) studie medan variablerna RPOS och RTON är framtagna 

specifikt för denna studie. För att göra det möjligt att testa de framtagna hypoteserna 

kvantifieras tonfallet och att fem förklaringsvariabler tas fram. Hypoteserna testas för alla tre 

beroende variabler RPOS, RNEG och RTON.    
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RPOS 

RPOS avser att mäta den positiva tonen i VD-brevet. Variabeln visar förhållandet mellan antal 

positiva ord genom totalt antal ord i VD-brevet. Antalet positiva ord tas fram utifrån vår lista 

med värdeladdade ord för att kunna kvantifiera text till siffror. Totalt antal ord i varje VD-brev 

tas fram av datorprogrammet NVivo.  

𝑅𝑃𝑂𝑆 =  
𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑂𝑅𝐷
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑇 𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑂𝑅𝐷

 

RNEG  

Denna variabel används i studien för att mäta den negativa tonen i VD-brevet. Variabeln RNEG 

är ett förhållande mellan antal negativa ord igenom totalt antal ord i VD-brevet. De negativa 

orden tas fram på liknande sett utifrån vår lista. Anledningen att det att vi väljer att använda oss 

av kvoter är för att kunna jämföra tonfallen mellan VD-breven, så att längden på VD-brevet 

inte ska ha någon påverkan.  

𝑅𝑁𝐸𝐺 =  
𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑁𝐸𝐺𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑂𝑅𝐷

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑇 𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑂𝑅𝐷
 

RTON 

Variabeln RTON används i studien för att mäta det totala tonfallet i VD-brevet.  Denna variabel 

tar hänsyn både till det positiva och negativa tonfallet i VD-brevet och ger ett gemensamt betyg 

på tonfallet. Variabel används för att fånga upp det totala tonfallet då företag använder både 

positivt och negativt laddade ord i brevet. Anledningen till att antal positiva ord subtraheras 

med antal negativa och inte tvärtom är för att andelen positiva ord troligtvis används mer 

frekvent än negativa ord i VD-brevet vilket resulterar i att variabeln i nästan alla fall blir positiv.  

𝑅𝑇𝑂𝑁 =  
(𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑂𝑅𝐷 − 𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑁𝐸𝐺𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑂𝑅𝐷)

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑇 𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑂𝑅𝐷
 

Förklaringsvariabler 

För att testa studiens utvalda hypoteser tas förklaringsvariabler fram vilka avser att förklara de 

beroende tonfallsvariablerna. Nedan i figur 3 visas hur förklaringsvariablerna är kopplade till 

studiens hypoteser.  
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Figur 3. Hypotesernas koppling till förklaringsvariablerna. 

RE  

I denna studie undersöker vi sambanden mellan tonfallet och lönsamhet. Vi gör det genom att 

titta på företagets räntabilitet på eget kapital (RE). Bowman (1978) skriver att RE är ett bättre 

mått än försäljning för att jämföra företag sinsemellan och att genom RE går det att särskilja 

mer framgångsrika mot mindre framgångsrika företag. Kohut & Segars (1992) menar att RE är 

ett vida använt mått för att visa och jämföra företags prestation. RE visar förhållandet mellan 

ägarnas investering och dess avkastning och används i vår studie som ett mått för företagets 

lönsamhet. Formeln för att räkna ut RE ser ut som följande: (Brealey, Myers & Allen, 2011) 

𝑅𝐸 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Marknadsvärde 

Ett företags marknadsvärde fås genom att multiplicera antal aktier med den aktuella 

aktiekursen. Variabeln ligger som grund för hypotes H2. Vi hämtar marknadsvärde från 

Thomson Reuters för den dag då företagets årsredovisning publicerades för att fånga upp det 

marknadsvärde som gällde när VD-brevet släpptes. I studien används marknadsvärdet för att 

mäta om ett företags tonfall påverkas av företagets storlek. På grund av den stora skillnaden i 

marknadsvärdet mellan de största bolagen och de minsta i studiens urval väljer vi att använda 

naturliga logaritmen för att få jämnare fördelning bland observationerna för 

förklaringsvariabeln.  

VD:ns aktieinnehav 

Denna variabel avser att visa VD:ns andel aktier i bolaget genom totalt antal aktier i bolaget 

och variabeln används i hypotes H3. Underlaget för att räkna ut variabeln hämtas in från 

företagens egna årsredovisningar. Variabel används likt rörlig lön, som ett mått för incitament.  

𝑉𝐷: 𝑛𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣 % =  
𝑉𝐷: 𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣 𝑎𝑣 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
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Rörlig lön 

Variabeln avser att mäta VD:ns rörliga lön som består av bonusar och andra lönetillägg och 

används i hypotes H4. I större företag ska bonusar och likställd ersättning till den verkställande 

direktören redovisas särskilt (Årsredovisningslagen 1994:1554). Underlaget till denna variabel 

hämtas från företagens egna årsredovisningar och variabeln används i studien som ett mått för 

de incitament styrelsen kan ge en VD för att de ska uppnå målkongruens. 

𝑅ö𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛 % =  
𝑅ö𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙ö𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙ö𝑛

 

Bid-Ask spread 

Bid-ask spread beräknas genom differensen mellan köp- och säljkursen på en aktie, vilket i 

denna studie görs genom ett vägt genomsnitt av stängningskurserna för köp- och säljkurserna 

(Blau & Whitby, 2015). Variabeln används för att mäta den asymmetriska informationen runt 

aktien och ligger som grund för hypotes H5 (Leuz & Verrecchia, 2000). Dataunderlag till 

variabeln hämtas från Thomson Reuters Eikon. Bid-Ask spreaden som används avser 

stängningskursen dagen efter publicering av årsrapporten, detta för att investerare ska hinna 

analysera årsrapporten och ha möjlighet att ta beslut om att antingen köpa eller sälja aktien 

Wisniewski & Yekini (2015). För att göra det möjligt att jämföra Bid-Ask spread mellan företag 

vars aktiepris skiljer sig avsevärt divideras Bid-Ask spread med aktiens Ask-pris. 

𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 % =  
𝐵𝑖𝑑 − 𝐴𝑠𝑘 

𝐴𝑠𝑘
 

3.3.4 Urval och bortfall 

Urval 

Studiens syfte är att undersöka informationen i svenska företags VD-brev och dess autencitet 

genom att studera om samband finns mellan utvalda variabler från företaget och deras tonfall i 

VD-brevet. Den ursprungliga populationen är bolag noterade på Stockholmsbörsen. Utifrån den 

ursprungliga populationen väljer vi att avgränsa oss ytterligare för att få ett underlag som passar 

studien bättre. Större företag lägger ofta mycket resurser på hur de kommunicerar kritisk 

information till sina intressenter i de berättande delarna av årsrapporten, eftersom de har ett 

stort investerat kapital i bolaget och därför även har stor press på sig att behålla marknadsvärdet 

i bolaget (Kohut & Segars, 1992).  

Genom att vi avgränsar oss till Stockholmsbörsens large- och mid cap listor fångar vi på ett bra 

sätt upp stora företag sett till marknadsvärde. Andelen VD-brev i årsrapporterna förkommer 
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även mer frekvent i större företag, varpå vi väljer att inte inkludera small-cap då det hade 

genererat ett högt förväntat bortfall på grund av avsaknaden av VD-brev. Vi väljer att utesluta 

banker och försäkringsbolag från studien. Bankers verksamhet har sin grund i att möjliggöra 

sparande och investeringar för konsumenter samt förmedla betalningar (Finansinspektionen, 

2016), vilket vi inte anser ger en jämförbar bild i lönsamhet mot övriga tjänsteföretag och 

producerande företag. Dessutom menar Wisniewski och Yekini (2015) att de berättande delarna 

i årsrapporterna hos banker och försäkringsbolag skiljer sig kraftig från vad som är normen i 

ett mer allmänt företag och där med inte lämpligt att använda som undersökningsunderlag för 

denna studie.  

Strategiskt urval 

Likt Clatworthy & Jones (2003), McConnell, Haslem & Gibson (1986) och Kohut & Segars 

(1992) används ett strategiskt urval, i vårt fall på 80 bolag som väljs utifrån deras lönsamhet, 

närmare bestämt de 40 bolag med högst respektive lägst RE år 2014. Ett företag med låg 

lönsamhet har svårare att attrahera nytt kapital och ledningens kompetens i ett företag som 

presterar dåligt över en längre period kommer att ifrågasättas. Därför är det extra viktigt för 

dessa företag hur de kommunicerar genom de berättande delarna i årsrapporterna. (Kohut & 

Segars, 1992) Enheterna väljs ut i förhoppningen om att vi ska kunna utläsa mer distinkta 

skillnader mellan de olika grupperna då de skiljer sig mycket i lönsamhet. Utifrån redovisnings- 

och communicative action-teorin antas också tonen spegla lönsamheten vilket borde innebära 

stora skillnader mellan dessa två grupper gällande tonfall. Vi väljer att avgränsa studien till att 

undersöka VD-breven i årsrapporter från 2014, med motiveringen att dessa rapporter ligger 

närmast i tiden och därför är mest aktuella. Totalt 80 företag väljs ut för undersökningen på 

grund av studiens tidsbegränsning och tidslängden det tar att koda tonen i varje enskilt VD-

brev.   

Bortfall 

Studiens avgränsningar resulterar i en population bestående av bolag noterade på 

Stockholmsbörsens large- och mid cap listor. Banker och försäkringsbolag exkluderas vilket 

resulterar i ett bortfall på fem bolag. Trots de avgränsningar som görs måste problemet med 

bortfall tas hänsyn till (Bryman & Bell, 2013). Vid sammanställning av kvarvarande företags 

årsredovisningar uppkommer bortfall på grund av att årsredovisningar endast finns tillgängliga 

på engelska, brutna räkenskapsår och att företag hade introducerats under eller efter 2014. Lista 

på dessa företag samt anledning till bortfall finns bifogad i bilaga 1 – Bortfall, årsredovisningar. 

Vi beräknar och sammanställer soliditeten för kvarvarande företag. Detta resulterar i att 
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ytterligare sex företag faller bort på grund av väldigt låg soliditet, vilket ger hög hävstång och 

extrema RE-värden. Vi exkluderar bolag med en soliditet under 10 %, dessa återfinns i bilaga 

2 – Bortfall, kapitalstruktur. På grund av avsaknaden av VD-brev i årsredovisningen faller 

ytterligare åtta företag bort från vår population, även dessa återfinns i bilaga 1 – Bortfall, 

årsredovisningar. Dessutom saknar ett flertal företag väsentlig information i sina 

årsredovisningar som behövs för våra förklaringsvariabler vilket resulterar i ännu ett bortfall på 

fem företag och dessa återfinns i bilaga 1 – Bortfall, årsredovisningar. Utifrån kvarvarande 

population tas 80 företag ut vars VD-brev ska undersökas, de 40 bolag med högst RE samt de 

40 bolag med lägst RE. Det slutgiltiga urvalet återfinns i bilaga 4 – Slutgiltigt urval. Trots 

bortfall blir urvalet 80 bolag, då de bortfall som uppkommer ersätts med nya bolag vilket 

innebär att vi inte riskerar ett större slumpfel på grund av ett minskat urval. Det finns alltid en 

risk för ett snedvridet resultat vid bortfall men vi anser att snedvridningen ska vara minimerad 

då bortfallen ersätts med liknande bolag sett från lönsamhet.  

Vi räknade inledningsvis med ett visst bortfall då vi antog att alla årsrapporter inte skulle finnas 

tillgängliga på svenska, vi visste dock inte i vilken omfattning. Vår kodning av tonfallet görs 

utifrån svenska värdeladdade ord och på grund av detta föll engelska årsredovisningar bort. 

Företagen med brutet räkenskapsår exkluderas då de skildrar en annan tidsperiod än 2014-01-

01 till 2014-12-31 och de nyckeltal som räknas ut utifrån årsredovisningen inte blir jämförbara 

med resterande urval.  

3.3.5 Val av innehållsanalysprogram 

Vi använder oss av datorprogrammet NVivo 11, utvecklat av QSR International. Programmet 

används för att importera och analysera text, dessutom är det möjligt att ordna information 

genom kodning. NVivo 11 är kompatibelt med det svenska språket. (QSR International, 2016) 

Edhlund & McDougall (2012) menar att NVivo är ett kraftfullt program för kvalitativ 

dataanalys, där NVivo tillåter användaren att bearbeta stora mängder med data. Vilket tillåter 

användaren att organisera och analysera data för att kunna dra slutsatser, utveckla teorier eller 

att testa hypoteser. (ibid) 

Bergin (2011) skriver att NVivo är designat för forskare som behöver genomföra djupa 

kvalitativa analyser på flera nivåer och fungerar både med små och stora urval. Han menar att 

NVivo alltid varit världsledande inom innehållsanalys och programmet har satt standarden för 

kvalitativa analyser (ibid).  
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3.3.6 Tillvägagångssätt 

Vi börjar med att sammanställa alla företag från large- och mid cap på Stockholmsbörsen. Detta 

resulterar i 178 företag, varav 77 från large cap och 101 från mid cap. Likt Wisniewski och 

Yekinis (2015) studie så exkluderas banker & försäkringsbolag från företagslistan. Detta görs 

genom att söka på företagens ICB-kod, vilket är en kod som visar vilken bransch företaget 

verkar inom (FTSE, 2012). Genom att söka på ICB-koden för bank och försäkringsbolag på 

hemsidan NASDAQ OMX Nordics (NASDAQ OMX Nordic, 2016). En förteckning över 

företag som exkluderas återfinns i bilaga 3 – Bortfall, banker. På grund av ytterligare bortfall 

som diskuterats i tidigare avsnitt reduceras populationen slutligen till 112 företag. Vi beräknar 

kvarvarande företags räntabilitet på eget kapital för räkenskapsåret 2014. I led med Kohut & 

Segars (1992) studie rangordnas företagen utifrån högsta till lägsta RE-tal. De 40 företagen med 

högst RE samt de 40 företagen med lägst RE väljs ut för denna studie och fås i bilaga 4 – 

Slutgiltigt urval. 

Utifrån dessa 80 företag tas vår lista över värdeladdade ord fram som förklaras i 3.3.2 

Tonfallslistan. Sedan kodas VD-breven från årsrapporten 2014 manuellt utifrån listan för att 

beräkna variablerna RPOS, RNEG samt RTON som sedan sammanställs i Microsoft Excel 

tillsammans med våra fem förklaringsvariabler. Förklaringsvariabeln marknadsvärde tas fram 

för den dag som de individuella årsrapporterna släpptes och Bid-Ask spread för dagen efter 

publicering. Både marknadsvärde och Bid-Ask spread tas fram direkt från Thomson Reuters. 

Förklaringsvariablerna Rörlig lön, VD:ns aktieinnehav och RE räknas fram för räkenskapsåret 

2014, genom information som finns angivet i årsrapporterna.  

3.4 Statistiskt angreppsätt 
För att bearbeta studiens insamlade data och testa de utformade hypoteserna så använder vi oss 

av statistiska verktyg. Vilket gör det möjligt för oss att ta ställning om bristen av konsensus 

som råder angående informationsasymmetri bland frivillig årsredovisning. Nedan följer en kort 

genomgång om vilka metoder vi använder oss av, varför vi väljer dem och vad de innebär. 

3.4.1 Multipel regressionsanalys 

Ibland är samband så komplicerade att det inte går att förklara med enbart en variabel och därför 

utvidgas modellen med fler förklaringsvariabler (Andersson, Jorner & Ågren, 2007). Vid 

användandet av flera förklaringsvariabler för att analysera den beroende variabeln är multipel 

regressionsanalys lämplig att använda (Körner & Wahlgren, 2006). För att försöka förklara de 

beroende tonfallsvariablerna används fem förklaringsvariabler som visas nedan i figur 4. Vi 
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väljer, likt flera tidigare studier inom ämnet, att använda oss av regressionsanalys för att 

bearbeta studiens insamlade datamaterial (Patelli & Pedrini, 2013; Wisniewski & Yekini, 2015; 

Abrahamson & Amir, 1996). En regressionsanalys tillåter oss att undersöka sambandet mellan 

tonfallet och de förklarande variablerna för att därefter ta ställning till problemet om huruvida 

informationsasymmetri förekommer i den frivilliga redovisningen.  

Tre regressioner genomförs, en för den positiva tonen och de förklarande variablerna, en för 

den negativa tonen mot de förklarande variablerna samt en regression för det totala tonfallet 

mot förklaringsvariablerna. Detta av anledningen att sambanden mellan förklaringsvariablerna 

och tonfallet kan skilja på sig beroende på om tonfallet är positivt eller negativt.  

 
Figur 4. Sammanställning av studiens använda variabler. 

3.4.2 OLS – Ordinary least squares 

Vi använder oss av minstakvadratmetoden (OLS) vid genomförandet av våra 

regressionsanalyser då metoden klarar av att hantera flera förklaringsvariabler samtidigt som 

den minimerar summan av residualerna mellan regressionens teoretiska värden och de 

observerade värdena. (Gujarati, 2004)  

Studiens hypoteser mynnar ut i följande regressioner:  

𝑅𝑃𝑂𝑆𝑖 =  𝛼 + (𝐵1 ∗ 𝑅𝐸𝑖) + (𝐵2 ∗ 𝐿𝑛𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖) + (𝐵3 ∗ 𝑉𝐷𝑙ö𝑛𝑖) + (𝐵4

∗ 𝑉𝐷𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖) + (𝐵5 ∗ 𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖) + 𝑢𝑖 

𝑅𝑁𝐸𝐺𝑖 =  𝛼 + (𝐵1 ∗ 𝑅𝐸𝑖) + (𝐵2 ∗ 𝐿𝑛𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖) + (𝐵3 ∗ 𝑉𝐷𝑙ö𝑛𝑖) + (𝐵4

∗ 𝑉𝐷𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖) + (𝐵5 ∗ 𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖) + 𝑢𝑖 

𝑅𝑇𝑂𝑁𝑖 =  𝛼 + (𝐵1 ∗ 𝑅𝐸𝑖) + (𝐵2 ∗ 𝐿𝑛𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑖) + (𝐵3 ∗ 𝑉𝐷𝑙ö𝑛𝑖) + (𝐵4

∗ 𝑉𝐷𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖) + (𝐵5 ∗ 𝐵𝑖𝑑𝐴𝑠𝑘 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖) + 𝑢𝑖 

α = intercept 

β = respektive förklaringsvariabels regressionskoefficient  

u = felterm 
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Användandet av minstakvadratmetoden bygger på flertalet statistiska antaganden för att 

generera ett så pålitligt resultat från regressionen som möjligt. Denna studie väljer att utgå från 

Gauss-Markov sats och strävar efter att uppnå dess antaganden. (Gujarati, 2004) 

Tabell 3. Sammanställning av OLS-antaganden (Gujarati, 2004 s.66-75). 

Antagande Beskrivning 

1. Den beroende variabeln kan beskrivas linjärt av ett intercept, en 

förklaringsvariabel samt en slumpterm. 

2. Feltermens förväntade värde är lika med noll bland alla observerade värden. 

3. Ingen perfekt kollinearitet mellan de förklarande variablerna. 

4. Homoskedasticitet mellan observerat värde och teoretiskt värde över tid. 

5. Feltermerna är självständigt oberoende och kovariansen mellan feltermerna är 

lika med noll. 

6. Ingen korrelation mellan felterm och förklaringsvariabel. 

7. Antalet observationer ska vara fler än antalet förklaringsvariabler.  

8. Observationernas värde får ej vara identiska. 

9. Regressionsmodellen är korrekt utformad. 

10. Observationerna kommer från samma population. 

 

Genom att leva upp till dessa antaganden uppnår resultatet av regressionen best linear 

unbiasedness property (BLUE), vilket innebär att resultatet har högsta möjliga validitet utifrån 

den data som används vid körningen (Gujarati, 2004). Dessutom bygger OLS på antagandet att 

residualerna för modellen är normalfördelade (Verbeek, 2012). 

En regression för var och en av de tre beroende variablerna RPOS, RNEG och RTON 

genomförs och genom dessa testas de fem framtagna hypoteserna. För att se om det finns 

skillnader i användningen av negativt och positivt laddade ord samt om resultaten skiljer sig åt 

mellan de beroende variablerna. Genom användandet av flera regressioner fås djupare insikt 

om vad som förklarar det negativa respektive det positiva tonfallet och på så sätt kunna 

undersöka på vilket sätt informationsasymmetri kan uppstå. 
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Figur 5. Övergripande teorimodell med tillhörande hypoteser, förklaringsvariabler och beroende variabler. 

3.4.3 Test av data 

Vid våra statistiska körningar strävar vi efter att möta Gauss-Markovs antaganden. Därför 

genomförs tester av studiens data för att få ett bättre dataunderlag. Med hjälp av ett mer 

tillförlitligt underlag kan vi på ett bättre sätt undersöka problemet och få ett mer pålitligt 

resultat. För att ge läsaren en bild över de statistiska kontrollerna och vad de innebär presenteras 

de kort nedan.  

Korrelation 

Vi undersöker sambandet mellan tonfallet i företagets VD-brev och utvalda 

förklaringsvariabler. Johansson (2011) skriver att genom korrelation kan man undersöka om 

det finns ett statistiskt samband mellan utvalda förklaringsvariabler och dessutom hur starkt 

sambandet är. Då vi inte undersöker tidsordningen för variablerna är det inte möjligt att säga 

vilken variabel som påverkar vilken utan endast om det finns ett samband (Ibid). Om 

korrelationen mellan två variabler är 1 råder perfekt linjärt samband med positiv lutning och 

om korrelationen -1 är det perfekt linjärt samband med negativ lutning. Vid korrelation 0 finns 

inget linjärt samband mellan undersökta variabler. (Andersson, Jorner & Ågren, 2007) Enligt 

Gujarati & Porter (2009) är det en tumregel att om korrelationen mellan förklaringsvariablerna 

överstiger 0,8 så kan problem uppstå och att man får felaktiga skattningar. För att undvika 

problem med det empiriska resultatet kontrolleras korrelationen för att undvika felaktiga 

skattningar.  
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Residualanalys 

I en residualanalys jämförs det verkliga värdet mot värdet vår regression uppvisar. Detta för att 

undersöka modellens användbarhet och för att upptäcka stora avvikelser bland residualerna. 

Genom att plotta residualerna ser vi om spridningen har mönster eller om det föreligger 

avvikelser. Om avvikelser i spridningen av residualerna föreligger kan det förekomma outliers. 

(Körner & Wahlgren, 2006) Vid förekomsten av outliers justeras detta för i materialet för att 

styrka pålitligheten i materialet då outliers inte speglar den genomsnittliga populationen.  

Multikollinearitet 

Det finns risk för korrelation mellan de förklarande variablerna och vid stark korrelation leder 

det till problemet multikollinearitet som resulterar till sämre skattningar (Andersson, Jorner & 

Ågren, 2007; Körner & Wahlgren, 2006). Problemet som uppstår är att det är svårt att särskilja 

vilken förklaringsvariabel som påverkar den beroende variabeln och därför är det farligt att 

tolka resultatet och variablerna individuellt (Bower et al., 2005). Förklaringsvariablernas 

korrelation tas därför hänsyn till vid skattningarna. Dessutom genomförs ett VIF-test (variance 

inflation factor) som mäter multikollinearitet hos varje förklaringsvariabel. Om VIF-värdet är 

över 10 lider variablerna av multikollinearitet och det är för hög korrelation mellan 

förklaringsvariablerna. (Berenson, Levine & Krehbiel, 2012) Därför genomför vi i denna studie 

VIF-test vid de statistiska körningarna för att undersöka om förklaringsvariablerna lider av 

multikollinearitet, vilket i så fall skulle påverka skattningarna. Ifall förklaringsvariablerna lider 

av multikollinearitet finns det risk för att variablerna mäter samma sak och om så är fallet testas 

variablerna var för sig och därefter överväger vi om någon av variablerna ska uteslutas.  

Heteroskedasticitet 

Som diskuterats tidigare så strävar studien efter att uppnå Gauss-Markovs antaganden, vilket 

resulterar i att vi behöver ta hänsyn till heteroskedasticitet i vår modell, för ge studiens resultat 

högsta möjliga pålitlighet utifrån den data som används. Vi testar för heteroskedasticitet för att 

undvika att variansen mellan observerat och teoretiskt värde skiljer sig mellan observationerna. 

(Gujarati, 2004) Vi genomför därför ett heteroskedasticitetstest i Eviews för att undersöka 

huruvida vi kan förkasta hypotesen om att våra resultat lider av heteroskedasticitet och i så fall 

ta hänsyn till detta i våra regressionskörningar. För att acceptera hypotesen för 

heteroskedasticitet bör signifikansnivån ligga på minst 5 % (Hill, Griffiths & Judge, 2001). Om 

problem med heteroskedasticitet uppstår genomförs en White-korrigering (Gujarati, 2004).  
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Autokorrelation hos residualerna 

För att förstärka validiteten i de statistiska resultaten undersöks autokorrelation hos residualerna 

genom användningen av Durbin-Watsontest. Durbin-Watsontestet mäter avståndet mellan 

residualerna för att undersöka om körningen lider av antingen positiv eller negativ 

autokorrelation. Ett Durbin-Watsonvärde på två indikerar att ingen autokorrelation existerar. 

Ett värde närmare noll tyder på positiv autokorrelation och närmare fyra tyder på negativ 

autokorrelation. Utifrån en tabell tas ett högsta och lägsta tillåtna värde fram som gör det möjligt 

att fastställa om regressionens residualer lider av autokorrelation. Om Durbin-Watsonvärdet är 

mindre än det lägst tillåtna lider körningen av positiv autokorrelation. Vid test av negativ 

autokorrelation subtraheras fyra med det lägsta tillåtna Durbin-Watsonvärdet och är körningens 

Durbin-Watsonvärde större än tabellvärdet lider resultatet av negativ autokorrelation. 

(Anderson, Sweeney & Williams, 2011) 

Tabell 4. Durbin-Watson test. (Anderson, Sweeney & Williams, 2011, s.734) 

d < dL  = Positiv autokorrelation 
d > 4 – dL  = Negativ autokorrelation 
dL < d < dU  = Osäkert testresultat 
4 – dU < d < 4-dL  = Osäkert testresultat 
d > dU  = Ingen positiv autokorrelation 
d < 4 – dU  = Ingen negativ autokorrelation 

 

Gujarati (2004) skriver att man i sin regression med hjälp av Newey-Wests metod (HAC) kan 

korrigera för autokorrelation. Vid problem med autokorrelation i residualerna justeras 

regressionen med HAC.  

Justerad förklaringsgrad 

I nästan alla fall ökar förklaringsgraden för en regressionsmodell när en förklaringsvariabel 

adderas och med all säkerhet kommer förklaringsgraden ej att minska med ytterligare en 

förklaringsvariabler. Justerad förklaringsgrad är ett mått som tar hänsyn till antalet 

förklaringsvariabler samt storleken på urvalet vilket ger ett mer rättvisande mått. Vilket även 

gör det möjligt att jämföra regressionskörningar med olikt antal förklaringsvariabler mot 

varandra. (Berenson, Levine & Krehbiel, 2012) En låg förklaringsgrad skulle kunna innebära 

att modellen ej lyckas förklara den beroende variabeln och att det krävs ytterligare 

förklaringsvariabler för att kunna förklara tonfallet. Justerad förklaringsgrad används för att 

analysera hur studiens förklaringsvariabler lyckas förklara tonfallet.  
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3.5 Alternativa undersökningsmetoder 
Att studien utförs med en kvantitativ ansats är självklart för oss då vi hoppas på att kunna visa 

på statistiska samband. Vi diskuterade i inledningen av studien om den skulle utföras med en 

longitudinell design, vilket skulle ge möjlighet att se hur beroende variabel utvecklas över tid 

(Jacobsen & Sandin, 2002). En longitudinell design skulle gett möjlighet till att se 

orsakssambandet mellan de oberoende och de beroende variablerna (Bryman & Bell, 2013). En 

annan fördel med en longitudinell design hade varit att kunna undersöka olika branscher och på 

så sätt eliminera faktorer som skulle påverkat resultatet mellan branscher. Den tvärsnittsdesign 

som används för denna studie ger oss dock möjlighet till att undersöka problemet över många 

företag för att se om samband existerar. Vid en tvärsnittsdesign elimineras även problemet av 

de makroekonomiska effekter som kan påverka den allmänna tonen i VD-breven över tid.   

Istället för det strategiska urvalet som används i denna studie hade ett helt slumpmässigt urval 

kunnat användas för att bättre kunna generalisera resultatet över hela populationen (Jacobsen 

& Sandin, 2002). Anledningen till att valet ändå föll på en tvärsnittsdesign med ett strategiskt 

urval är att studiens syfte är explorativ där vi först och främst vill undersöka om det existerar 

ett samband och inte undersöka kausaliteten. Om skillnader mellan grupperna finns är en 

longitudinell design intressant för en framtida studie där man kan undersöka kausaliteten mellan 

variablerna. 

3.6 Studiens kvalitet 

3.6.1 Replikerbarhet 

För att förhöja studiens kvalitet är det viktigt för oss att studien går att återskapa. Därför är det 

viktigt att resultaten från denna undersökning i så låg grad som möjligt påverkas av våra egna 

preferenser. Om en studie utförs så att den blir omöjlig att upprepa är det lätt att ifrågasätta 

studiens validitet. (Bryman & Bell, 2013) För att underlätta studiens replikerbarhet används 

som tidigare nämnts en kvantitativ metod för att distansera oss från det undersökta ämnet samt 

för att minimera vår påverkan på resultatet (Jacobsen & Sandin, 2002). Tonfallets betygsättning 

kan ses som subjektiv då den utförs av oss och hur vi uppfattar ord som positivt och negativt 

laddade. Risken finns att betygsättningen sett annorlunda ut om den utförs av tredje part. 

Studien skulle inte, utan justeringar gå att replikera på årsredovisningar som ej är skrivna på 

svenska, anledningen är att uttryck och värdeladdade ord skiljer sig mellan olika språk och 

innebörden kan skilja sig åt. För att genomföra studien på ett annat språk krävs det att nya 

tonfallslistor med värdeladdade ord tas fram men resultaten skulle inte gå att jämföra mellan 

språken då kvantifieringen görs på olika grunder och därför kommer resultaten att skilja sig åt.  
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Med hänsyn till studiens upplägg är den fullt replikerbar på svenska årsredovisningar, med 

samma ingångsvariabler, undersökningsunderlag och tidpunkt ska samma resultat fås varje 

gång. En viktig tanke att ta i beaktning vid replikering av studien vid en annan tidpunkt är att 

det makroekonomiska läget kan ha förändrats vilket skulle kunna påverka resultatet, till 

exempel skulle tonfallet kunna vara mer positivt vid en högkonjunktur. Så den allmänna tonen 

i VD-breven kan därför skilja sig mycket mellan de olika tidpunkterna och en ny uppdaterad 

tonfallslista kan behöva tas fram. 

3.6.2 Validitet  

Vi tar fram två nya mått RPOS och RTON. Det är viktigt när ett nytt mått tas fram att det har 

tillräckligt hög ytvaliditet, det vill säga att det framtagna måttet verkligen lyckas fånga upp det 

som ska mätas (Bryman & Bell, 2013; Ejvegård, 2003). Ytvaliditeten i måtten RPOS och 

RTON stärks med en tydlig bakgrund av hur de är framtagna (se 3.3.3 operationalisering), för 

att stärka ytvaliditeten ytterligare utgår tonfallslistan från de mest frekvent använda orden i just 

VD-breven. 

Intern validitet handlar om vilka kausala samband vi kan se mellan de oberoende och beroende 

variablerna. Studien utförs med en tvärsnittsdesign och kan därför inte med säkerhet avgöra 

orsakssambandet mellan variablerna (Bryman & Bell, 2013), vilket sänker studiens interna 

validitet. För att kunna dra kausala samband från studien och därmed kunna avgöra hur 

variablerna påverkar varandra hade en longitudinell design varit ett bättre angreppssätt 

(Jacobsen & Sandin, 2002).  

Resultatet från studien kan inte generaliseras över hela populationen eftersom vi ej gör ett 

slumpmässigt urval utan använder oss av ett strategiskt urval vilket sänker studiens externa 

validitet (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen & Sandin, 2002). Det strategiska urvalet görs för att 

kunna utläsa mer distinkta skillnader mellan undersökningsgrupperna (McConnell, Haslem & 

Gibson, 1986).   

3.6.3 Reliabilitet  

Studiens reliabilitet stärks av att resultatet av studien skulle bli detsamma om undersökningen 

görs om på nytt med samma tillvägagångsätt. Vilket innebär att vid ett så kallat test-retest, där 

undersökningen genomförs igen med samma dataunderlag samt tonfallslista fås identiskt 

resultat med denna studie (Bell & Nilsson, 2016). Det finns därför inga slumpmässiga variabler 

som kan påverka undersökningen från en gång till en annan. Tonfallsmåtten är därför väldigt 

stabila (Bryman & Bell, 2013) och måttstocken är tillförlitlig oberoende av mättillfälle 
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(Ejvegård, 2003). En reservation för studiens reliabilitet är den tonfallslista som vi har utformat, 

trots att den är statistiskt framtagen innehåller den vissa element av personlig bedömning från 

oss vilket innebär att den inte med säkerhet hade sett identisk ut om den utformats av annan 

part. Med avseende på studiens innehållsanalys och dess interbedömarreliabilitet så stärks den 

eftersom studien enbart använder ett slags media (årsrapporter). Våra subjektiva bedömningar 

minimeras då de enda kategoriseringarna som behöver göras är ifall ett ord är positivt eller 

negativt och ska vara med i ordlistan samt huruvida innebörden ska kodas som positiv eller 

negativ likt Abrahamson & Amir (1996) gjorde i sin studie.  

3.6.4 Käll- och metodkritik 

Kritik går att rikta mot både val av källor samt metod. För att stärka resultatets validitet tas 

kritiken hänsyn till nedan.  

För att få så bra underlag som möjligt så försöker vi hela tiden använda ursprungskällan till 

teorin eller studien. Anledningen är att det finns risk att andra författare gör en egen tolkning 

av ursprungskällan och på så sätt ger en vinklad bild av informationen (Jacobsen & Sandin, 

2002). Kritik kan riktas till att tidigare forskning som ligger som underlag för studien har 

genomförts utomlands och att flertalet av artiklarna är skrivna under 80- och 90-talet. Trots att 

studierna är utförda för flera år sedan och gjorda utomlands anser vi att de fortfarande är 

aktuella, användbara och relevanta som underlag för denna studie.  

Vår studie använder sig av en stor mängd sekundärdata och kritik går att rikta mot att 

informationen har tagits fram i ett annat syfte än för denna studie. Något tänkbart alternativ till 

användandet av denna sekundära information har ej funnits. Dessutom finns det reservation för 

eventuella tryckfel årsredovisningarna och övrig data vi använt oss av.  

Kritik kan även riktas mot att data som samlats in från årsredovisningar har manuellt överförts 

in i Excel. Detta ger utrymme för den mänskliga faktorn men under studien tas det i beaktning 

för att minimera påverkan på resultatet. Som tidigare nämnts riktas kritik mot metodvalet 

tvärsnitt vilket innebär att vi inte kan undersöka orsakssamband, men eftersom studiens syfte 

är att studera huruvida det existerar ett samband mellan tonfall och förklaringsvariablerna så 

används en tvärsnittsdesign.  

Studien använder sig av fem förklaringsvariabler som grundar sig i tidigare forskning och teori 

men värt att påpeka är att det kan finnas ytterligare förklaringsvariabler kopplade till tonfallet. 

Vi väljer dock att använda de variabler vi finner mest relevanta för studiens syfte som är att 

undersöka informationsasymmetri bland företag noterade på Stockholmsbörsen.  
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3.6.5 Etiska aspekter 

För att ta de etiska aspekterna i beaktning så väljer studien att eftersträva de fyra 

huvudkriterierna som utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013). All data som studien använder sig av hämtas ifrån 

företagens årsredovisningar samt Thomson Reuters Eikon och består enbart av publikt 

publicerad information varpå informationskravet uppfylls. Dessutom så har informationen som 

används frivilligt publicerats offentligt av företagen vilket även uppfyller kravet för samtycke. 

Studien undersöker VD:ns trovärdighet i sin kommunikation varpå vi väljer att inte redovisa 

vilka företag som är mer positiva än andra utan diskuterar enbart resultatet sett utifrån hela 

urvalet för att eftersträva konfidentialitetskravet. Dessutom lagras inga känsliga 

personuppgifter då informationen som används är publikt. Den data som samlas in används 

specifikt för studiens ändamål varpå nyttjandekravet efterföljs.  

Genom användandet av tabeller, figurer och bilagor strävar vi efter hög transparens för att 

tydliggöra att data inte har manipulerats. Vår neutralitet till studiens undersökta problem stärks 

av att undersökningen ej utförs på uppdrag av en arbetsgivare.  
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4. Empiri 
I empiriavsnittet redovisas de empiriska resultaten från datainsamlingen samt de statistiska 

körningarna. För att undersöka tonfallet mot de utvalda förklaringsvariablerna, så genomförs 

tre regressioner, där en regressionskörning för varje tonfallsvariabel presenteras. 

Avslutningsvis redovisas kvalitetskontroller av de statistiska undersökningarna.    

Studiens syfte är att undersöka informationsasymmetrin bland företag noterade på 

stockholmsbörsen. Vilket görs genom att undersöka tonfallets autencitet i VD-brevet, som 

återfinns i den frivilliga redovisningen. Vi väljer att undersöka sambandet mellan tonfallet och 

förklaringsvariablerna RE, marknadsvärde, VD:ns aktieinnehav, VD:ns rörliga lön och Bid-

Ask spreaden. Förklaringsvariablerna motiveras under (2.3 Hypoteser) och de beroende 

variablerna under (3.3.3 Operationalisering). Förklaringsvariablerna väljs ut med 

förhoppningen att dessa kan förklara de beroende tonfallsvariablerna. Tonfallet undersöks med 

hjälp av tre beroende variabler, RPOS, RNEG samt RTON.  

4.1 Beskrivande statistik  
Nedan följer en statistisk sammanställning av de utvalda variablerna samt en kort redogörelse 

för statistiken för att få en förståelse för det insamlade datamaterialet. Nedan i figur 6 så 

sammanställs studiens beroende variabler och förklaringsvariabler och dess koppling till de fem 

framtagna hypoteserna. 

 
Figur 6. Hypotesernas koppling till förklaringsvariablerna och de beroende variablerna. 

4.1.1 Beroende variabler 

Som grund för de beroende variablerna ligger företagens VD-brev vilka hämtas från bolagens 

årsredovisningar. Längden på dessa VD-brev skiljer sig väsentligt, allt ifrån 334 ord upp till 

3442 används. De flesta breven ligger dock i intervallet 800 - 1200 ord.     

Tabell 5. Beskrivande statistik VD-brev. 

  Medel Median MAX MIN Standardavvikelse n 

Ord VD brev 1108 1030 3442 334 453 80 
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Totalt över alla 80 VD-brev kodas 5052 ord som positiva och 645 som negativa. Sammanlagt 

kodas 372 unika ord och av dessa kodas 20 i enbart negativa sammanhang, 227 som enbart 

positiva och resterande 125 används i både positiv och negativ mening. Kodningen av tonfallet 

mynnar ut i följande tre beroende variabler: 

Tabell 6. Beskrivande statistik tonfallsvariabler. 

  Medel Median MAX MIN Standardavvikelse n 

RPOS 5,65 % 5,81 % 8,76 % 1,64 % 1,30 % 80 

RNEG 0,72 % 0,65 % 2,46 % 0,00 % 0,55 % 80 

RTON 4,92 % 5,16 % 8,61 % 0,31 % 1,53 % 80 

 

RPOS 

Variabeln RPOS har en jämn spridning från 3,45 % upp till 8,76 %, med en observation utanför 

intervallet på 1,64 %. Brevet med högst antal positiva ord består av 246 ord vilket även är det 

brev med flest antal ord, medan brevet med det lägsta antalet positiva ord endast innehåller 16 

stycken.  

RNEG 

Även den beroende variabeln RNEG ligger relativt jämt fördelad utan extremvärden. Värt att 

notera här är dock att fem brev får värdet 0 i denna kodning vilket innebär att kodningen ej 

finner några negativa ord i dessa brev. Generellt är andelen negativa ord som används i VD-

breven relativt låg, totalt kodas 645 ord negativt och det högsta antal negativa ord i ett enskilt 

VD-brev uppgår i 32 stycken.  

RTON 

För variabeln RTON ligger betygen relativt jämnt fördelade mellan 2 % till 8,5 % med ett värde 

utanför intervallet på 0,3 %. Flertalet brev med många positivt laddade ord innehåller även flera 

negativt laddade ord men för variabeln uppstår inte några extremvärden i relationen mellan de 

positiva och negativa orden. 
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4.1.2 Förklaringsvariabler 

Nedan presenteras beskrivande information om studiens utvalda förklaringsvariabler. I tabell 7 

finns en statistisk sammanställning över variablerna.  

Tabell 7. Beskrivande statistik förklaringsvariabler. 

  Medel Median MAX MIN Std.dev n 

RE 12,86 % 13,08 % 57,13% – 57,12 % 17,49 % 80 

Marknadsvärde 44 774 

MSEK 

13 509 

MSEK 

696 006 

MSEK 

595 

MSEK 

98 507  

MSEK 

80 

VD:ns 

aktieinnehav 

2,31 % 0,05 % 55,13% 0,00 % 8,63 % 80 

Rörlig lön 26,33 % 28,26 % 65,01% 0,00 % 18,00 % 80 

Bid-Ask spread 0,41 % 0,21 % 3,14 % 0,02 % 0,55 % 80 

 

RE 

Den första förklaringsvariabeln RE, har en jämn men stor spridning mellan -57 % till 57 %. Då 

vi väljer ut de 40 bästa och 40 sämsta bolagen baserat på RE finns ett naturligt gap mellan dessa 

där de 40 bästa ligger mellan 16,5 % upp till 57 % medan de 40 sämsta ligger i ett spann mellan 

-57 % upp till 9,7 %. 

Marknadsvärde 

Förklaringsvariabeln marknadsvärde har en stor spridning med ett fåtal väldigt stora bolag som 

drar upp genomsnittet som syns tydligt på skillnaden mellan medel- och medianvärdet. Värt att 

notera är att det största bolaget i urvalet är över 1100 gånger större än det minsta mätt utifrån 

marknadsvärde.  

VD:ns aktieinnehav 

Majoriteten av aktieinnehaven ligger runt 0-1% men genomsnittet dras upp på grund av fyra 

extremvärden som ligger mellan 20-55 %. Dessa höga värden beror på att det är familjeägda 

företag eller att VD:n själv har varit med och grundat företaget vilket resulterar i att variabeln 

har ett genomsnitt på 2,31 % vilket är klart högre än medianvärdet. 

Rörlig lön 

För förklaringsvariabeln rörlig lön är den högsta andelen 65 %. Totalt 16 bolag har värdet 0 

vilket innebär att VD:n inte erhöll någon rörlig lön under året 2014. Bland de övriga är den 
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rörliga lönen jämnt utspridd mellan 10 % upp till 65 %. Värt att notera är att medelvärdet för 

rörlig lön bland de 40 bästa bolagen baserat på RE är ca 9 % högre än för de 40 sämsta.    

Bid-Ask spread 

Förklaringsvariabeln Bid-Ask spread har en jämn spridning mellan 0,021-1 % men ett par 

observationer återfinns med klart högre spread runt 1,5 % till 3,14 % vilket drar upp 

medelvärdet. 

4.2 Statistisk undersökning 

4.2.1 Regressionskörningar 

Nedan presenteras de genomförda regressionskörningarna för att visa förklaringsvariablernas 

samband med våra framtagna tonfallsvariabler RPOS, RNEG och RTON. Målet med 

regressionerna är att med statistisk signifikans påvisa samband. Förklaringsvariablernas 

signifikansnivåer sammanställs i tabeller och symboliseras med stjärnor (*) där en stjärna* 

anger 10 % signifikansnivå, två stjärnor** 5 % och tre stjärnor*** 1 %. Enligt Bowerman, 

O’Connell & Koehler (2005) är en femprocentig signifikansnivå ett starkt bevis på att 

sambandet i regressionen är signifikant och en enprocentig signifikansnivå är ett mycket starkt 

bevis på att sambandet är signifikant. Studien använder sig av 5 % signifikansnivå som 

minimikrav vid regressionskörningarna. Anledningen till att tre beroende variabler används och 

att tre regressionskörningar görs är för att vi vill undersöka det totala tonfallet (RTON) och dess 

samband med förklaringsvariablerna. Vi vill även bryta ned denna variabel och undersöka det 

positiva (RPOS) och negativa tonfallet (RNEG) enskilt mot förklaringsvariablerna för att få 

fördjupad förståelse kring tonfallet. Fem outliers har identifierats samt tagits bort i varje 

regressionskörning vilket motiveras i 4.2.2 Statistisk datakontroll.  
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Regressionskörning RPOS 

Nedan följer regressionskörningen för den beroende variabeln RPOS mot 

förklaringsvariablerna. Körningen är rensad för ett fåtal extremvärden av anledningen att dessa 

extremvärden ej är representativa för den genomsnittliga populationen. Först presenteras 

regressionskörningen samt hur signifikanta förklaringsvariablerna är, därefter tas hypoteserna 

in och resultatet sätts i relation till dessa. Den justerade förklaringsgraden för regressionen 

RPOS är drygt 20 % vilket innebär att våra förklaringsvariabler lyckas förklara 20 % av det 

positiva tonfallet.  

Tabell 8. Regressionskörning RPOS. 

Dependent Variable: RPOS         
Method: Least Squares      
Date: 04/20/16   Time: 16:14      
Sample: 1 75       
Included observations: 75      
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)      
              
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.      
         
C – 0.002858 0.024806 – 0.115205 0.9086    
RE 0.026085 0.005844 4.463877 0.0000***    
LNMVR 0.002405 0.001007 2.387322 0.0197**    
VDAKTIE – 0.018219 0.020303 – 0.897376 0.3726    
VDROR – 0.003853 0.006460 – 0.596404 0.5529    
BIDASK 0.195853 0.198457 0.986876 0.3272     
         
R-squared 0.255672     Mean dependent var 0.055813    
Adjusted R-squared 0.201736     S.D. dependent var 0.011617    
S.E. of regression 0.010380     Akaike info criterion – 6.221335    
Sum squared resid 0.007434     Schwarz criterion – 6.035936    
Log likelihood 239.3001     Hannan-Quinn criter. – 6.147308    
F-statistic 4.740222     Durbin-Watson stat 2.536130    
Prob(F-statistic) 0.000883           

                                                                                                                  10 % signifikansnivå * 
                                                                                                                  5 % signifikansnivå ** 
                                                                                                                1 % signifikansnivå *** 
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RE 

H1 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets lönsamhet. 

Resultatet av regressionen visar på att RE har ett positivt signifikant samband med tonfallet 

RPOS (0,026085***) vilket resulterar i att vi accepterar hypotesen på 1 % signifikansnivå. Det 

innebär att om RE ökar med en enhet så ökar tonfallet RPOS med 0,026085 enheter. Resultatet 

går i led med Abrahamson & Amir (1996) som även de i sin studie hittade ett statistiskt samband 

mellan RE och tonfall. De undersökte dock enbart det negativa tonfallet i sin studie men i denna 

studie hittar vi även samband mellan RE och det positiva tonfallet.  

Marknadsvärde 

H2 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets marknadsvärde. 

Regressionen påvisar ett positivt signifikant samband (0,002405**) mellan den förklarande 

variabeln marknadsvärde och RPOS, vilket resulterar i att vi accepterar hypotesen på 5 % 

signifikansnivå. Tolkningen av sambandet blir att om marknadsvärdet ökar med 1 % ökar RPOS 

med 0,002405 procentenheter. Resultatet skiljer sig från Clatworthy & Jones (2003) studie där 

de använde storlek som en kontrollvariabel och kom fram till att storlek inte hade någon 

signifikant påverkan på modellen. 

VD:ns aktieinnehav 

H3 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns aktieinnehav. 

Resultatet av regressionen RPOS påvisar inget signifikant samband med förklaringsvariabeln 

VD:ns aktieinnehav varpå hypotesen förkastas. Arslan-Ayaydin et al. (2015) fann i sin studie 

resultat som visade på att en VD med högre andel aktieinnehav skulle använda sig av en 

positivare ton i VD-brevet för att skydda sina egenintressen. Ett signifikant samband hade gett 

stöd i enighet med agentteorin om att de incitament VD:n erhåller påverkar kommunikationen 

till företagets intressenter.  

Rörlig lön 

H4 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns rörliga lön. 

Regressionen finner inget signifikant samband mellan RPOS och variabeln VD:ns rörliga lön 

varpå hypotesen förkastas. Studien hade en förhoppning om att hitta ett positivt samband i led 

med vad Arslan-Ayaydin et al. (2015) fann i sin studie där en högre andel incitament i form av 

rörlig lön resulterade i att en VD använder sig av en överdriven positiv ton i VD-brevet.  
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Bid-Ask spread  

H5 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets akties Bid-Ask spread.   

Resultatet från regressionen visar ej på något statistiskt samband mellan förklaringsvariabeln 

Bid-Ask spread och RPOS vilket resulterar att vi förkastar hypotesen på 10 % signifikansnivå 

och innebär att vi ej kan bevisa att ett samband föreligger. Som tidigare nämnts menar 

Hamrouni, Miloudi & Benkraiem (2015) att mer frivillig information leder till en lägre Bid-

Ask spread på grund av att den asymmetriska informationen har minskat. Att 

förklaringsvariabeln Bid-Ask spread inte är signifikant i denna regression innebär att vi ej kan 

påvisa att en högre positiv ton påverkar Bid-ask spreaden.   
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Regressionskörning RNEG 

Nedan följer regressionskörningen för den beroende variabeln RNEG mot 

förklaringsvariablerna, körningen är även här rensad för ett fåtal extremvärden. Först 

presenteras regressionskörningen samt förklaringsvariablernas signifikans, därefter tas 

hypoteserna in och resultatet sätts i relation till dessa. Den justerade förklaringsgraden för 

regressionen är negativ vilket innebär att våra förklaringsvariabler inte lyckas förklara det 

negativa tonfallet.  

Tabell 9. Regressionskörning RNEG. 

Dependent Variable: RNEG         
Method: Least Squares      
Date: 04/21/16   Time: 11:23      
Sample: 1 75       
Included observations: 75      
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
         

Variable Coefficient 
Std. 
Error t-Statistic Prob.      

              
C 0.012239 0.008557 1.430343 0.1571    
RE – 0.002841 0.003530 – 0.804948 0.4236    
LNMVR – 0.000218 0.000339 – 0.641838 0.5231    
VDAKTIE 0.002828 0.002894 0.976924 0.3320    
VDROR – 0.001564 0.003111 – 0.502739 0.6167    
BIDASK – 0.057301 0.160762 – 0.356435 0.7226     
         
R-squared 0.036802     Mean dependent var 0.006215    
Adjusted R-squared – 0.032995     S.D. dependent var 0.003967    
S.E. of regression 0.004032     Akaike info criterion – 8.112634    
Sum squared resid 0.001122     Schwarz criterion – 7.927235    
Log likelihood 310.2238     Hannan-Quinn criter. – 8.038606    
F-statistic 0.527271     Durbin-Watson stat 2.152033    
Prob(F-statistic) 0.754846           

.                                                    10 % signifikansnivå * 
5 % signifikansnivå ** 

1 % signifikansnivå *** 
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RE  
H1 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets lönsamhet 

Regressionen hittar inget signifikant samband mellan förklaringsvariabeln RE och tonfallet 

RNEG vilket resulterar i att hypotesen förkastas. Dock hittade Abrahamson & Amir (1996) i 

sin studie ett negativt signifikant samband mellan RE och det negativa tonfallet men värt att 

notera är att Abrahamson & Amir (1996) undersökte klart fler VD-brev än denna studie.  

Marknadsvärde 

H2 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets marknadsvärde. 

Resultatet för förklaringsvariabeln marknadsvärde uppvisar inget signifikant samband med den 

beroende variabeln RNEG varpå hypotesen förkastas. Inte heller Clatworthy & Jones (2003) 

fann något signifikant samband när de undersökte bolagets storlek och hur nyheter skildras i 

VD-brevet. Värt att notera är dock att förklaringsgraden i regressionen är väldigt låg och att den 

beroende variabeln förmodligen förklaras av variabler som inte finns med i modellen. 

VD:ns aktieinnehav 

H3 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns aktieinnehav. 

Regressionens resultat uppvisar inget signifikant samband mellan den förklarande variabeln 

VD:ns aktieinnehav och RNEG vilket resulterar i att hypotesen förkastas. Arslan-Ayaydin et 

al. (2015) fann i sin studie ett negativt signifikant samband mellan dessa variabler. Ett negativt 

samband hade gett stöd till agentteorin och användandet av incitament påverkar 

kommunikationen då användandet av negativa ord hade minskad när VD:ns aktieinnehav hade 

ökat, i enlighet med Arslan-Ayaydin et al. (2015).  

Rörlig lön 

H4 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns rörliga lön. 

Regressionen påvisar inget statistiskt signifikant samband mellan den beroende variabeln 

RNEG och VD:ns rörliga lön varpå hypotesen förkastas. Enligt vad Arslan-Ayaydin et al. 

(2015) kom fram till, att en VD kan få incitament som resulterar i att VD:n uttrycker sig mer 

positivt vid högre incitament med andra ord uttrycker sig VD:n mindre negativt vid högre 

incitament och att agentteorin menar på att incitament kan ges för att påverka VD borde 

sambandet blivit positivt.  
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Bid-Ask spread  

H5 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets akties Bid-Ask spread.   

Regressionen kan inte påvisa ett statistiskt signifikant samband mellan Bid-Ask spread och 

RNEG varpå hypotesen förkastas. Hamrouni, Miloudi & Benkraiem (2015) anser att den 

frivilliga informationen i årsredovisningen bidrar till minskad asymmetri, vilket de valde att 

mäta med Bid-Ask spread. Vi kan ej framlägga bevis för att en ökad negativ ton påverkar Bid-

Ask spreaden.   
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Regressionskörning RTON 

Nedan presenteras regressionskörningen för den beroende variabeln RTON mot 

förklaringsvariablerna, körningen är rensad för ett fåtal extremvärden som ej är representativa 

för den genomsnittliga populationen. Först presenteras regressionskörningen samt 

förklaringsvariablernas signifikans, därefter tas hypoteserna in och resultatet sätts i relation till 

dessa. Den justerade förklaringsgraden är i regressionen 6 % vilket är relativt lågt och tyder på 

att mycket av variabeln RTON förklaras av variabler som ej finns med i modellen. 

Tabell 10. Regressionskörning RTON. 

Dependent Variable: RTON         
Method: Least Squares      
Date: 04/21/16   Time: 13:17      
Sample: 1 75       
Included observations: 75      
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)      
         

Variable Coefficient 
Std. 
Error t-Statistic Prob.      

              
C – 0.008580 0.027266 – 0.314667 0.7540    
RE 0.019583 0.007383 2.652274 0.0099***    
LNMVR 0.002278 0.001124 2.027506 0.0465**    
VDAKTIE – 0.015576 0.020766 – 0.750048 0.4558    
VDROR 0.001105 0.008144 0.135685 0.8925    
BIDASK 0.210276 0.319069 0.659030 0.5121     
         
R-squared 0.123563     Mean dependent var 0.048202    
Adjusted R-squared 0.060054     S.D. dependent var 0.013045    

S.E. of regression 0.012648 
    Akaike info 
criterion – 5.826084    

Sum squared resid 0.011037     Schwarz criterion – 5.640685    

Log likelihood 224.4782 
    Hannan-Quinn 
criter. – 5.752056    

F-statistic 1.945578     Durbin-Watson stat 2.344820    
Prob(F-statistic) 0.097878           

                                                     10 % signifikansnivå * 
5 % signifikansnivå ** 

1 % signifikansnivå *** 
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RE  

H1 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets lönsamhet 

Regressionen visar på ett signifikant samband (0,019583***) mellan RE och tonfallsvariabeln 

RTON varpå vi accepterar hypotesen på 1 % signifikansnivå. Tolkningen blir att om RE ökar 

med en enhet så ökar det totala tonfallet med 0,019583 enheter. Resultatet går i led med 

Abrahamson & Amir (1996) som i sin studie hittade signifikant samband mellan RE och tonfall, 

men skillnaden mot denna studie är att de endast undersökte det negativa tonfallet och vi det 

totala tonfallet.  

Marknadsvärde 

H2 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets marknadsvärde. 

Den förklarande variabeln marknadsvärde uppvisas ha ett positivt signifikant samband med den 

beroende variabeln RTON (0,002278**) vilket resulterar i att vi accepterar hypotesen på 5 % 

signifikansnivå. Tolkningen av koefficienten innebär att om börsvärdet ökar med 1 % resulterar 

det i att det totala tonfallet ökar med 0,00278 procentenheter. Clatworthy & Jones (2003) 

använde i sin studie företagets storlek mätt i försäljning som en kontrollvariabel, där de kom 

fram till att storleken inte hade någon signifikant påverkan på deras modell om hur företag 

väljer att rapportera bra respektive dåliga nyheter vilket skiljer sig från vår studie som hittar ett 

signifikant samband. Värt att notera är att de använde försäljning som storleksmått och att vi i 

denna studie använder oss av marknadsvärdet för att inkludera aktiepriset i variabeln. 

VD:ns aktieinnehav 

H3 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns aktieinnehav. 

Regressionen uppvisar inget signifikant samband mellan förklaringsvariabeln VD:ns 

aktieinnehav och den beroende variabeln RTON vilket resulterar i att vi förkastar hypotesen. 

Enligt tidigare resultat från Arslan-Ayaydin et al. (2015) skulle sambandet varit positivt då en 

VD med större aktieinnehav försöker hålla en så positiv ton som möjlig för att skydda värdet 

av sitt aktieinnehav och även gett stöd till agentteorin som menar på att incitament kan påverka 

kommunikationen. 
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Rörlig lön 

H4 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns rörliga lön. 

Inget statistiskt samband kan påvisas i regressionen mellan förklaringsvariabeln VD:ns rörliga 

lön och RTON varpå hypotesen förkastas. Enligt vad Arslan-Ayaydin et al. (2015) kom fram 

till i sin studie skulle sambandet varit positivt då en VD kan få incitament i enlighet med 

agentteorin som resulterar i att VD:n överdriver sin positiva ton i VD-brevet.  

Bid-Ask spread  

H5 – Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets akties Bid-Ask spread.   

Regressionens resultat visar på att förklaringsvariabeln Bid-Ask spread inte uppnår 5 % 

signifikansnivå vilket leder till att vi förkastar hypotesen om att statistiskt kunna påvisa 

samband mellan RTON och Bid-Ask spread. Hamrouni, Miloudi & Benkraiem (2015) menar 

att mer frivillig information i årsrapporterna så som VD-brev leder till en lägre grad av 

asymmetrisk information vilket de mätte med Bid-Ask spread. Då vi inte hittar något signifikant 

samband mellan Bid-Ask spreaden och RTON kan vi ej bevisa att ett mer positivt tonfall i VD-

brevet påverkar graden av informationssasymmetri i form av Bid-Ask spread.    

Sammanställning regressioner 

Nedan följer en sammanställning av regressionskörningarna. Tabell 11 visar att H1 och H2 

accepteras för både tonfallsvariabeln RPOS och RTON. Vid regressionskörningen av RNEG 

hittas inga signifikanta variabler.   

Tabell 11. Sammanställning regressioner. 

Hypotes Förklaringsvariabel Tonfall Riktning Status Resultat  𝑯𝒊 
H1 RE RPOS Positiv Signifikant Accepteras 
H1 RE RNEG Negativ Ej Sig.  Förkastas 
H1 RE RTON Positiv Signifikant Accepteras 
H2 Marknadsvärde RPOS Positiv Signifikant Accepteras 
H2 Marknadsvärde RNEG Negativ Ej Sig.  Förkastas 
H2 Marknadsvärde RTON Positiv Signifikant Accepteras 
H3 VD:ns aktieinnehav RPOS Negativ Ej Sig.  Förkastas 
H3 VD:ns aktieinnehav RNEG Positiv Ej Sig.  Förkastas 
H3 VD:ns aktieinnehav RTON Negativ Ej Sig.  Förkastas 
H4 Rörlig lön RPOS Negativ Ej Sig.  Förkastas 
H4 Rörlig lön RNEG Negativ Ej Sig.  Förkastas 
H4 Rörlig lön RTON Positiv Ej Sig.  Förkastas 
H5 Bid-Ask Spread RPOS Positiv Ej Sig.  Förkastas 
H5 Bid-Ask Spread RNEG Negativ Ej Sig.  Förkastas 
H5 Bid-Ask Spread RTON Positiv Ej Sig.  Förkastas 
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4.2.2 Statistisk datakontroll 

För att eftersträva att möta de antaganden som gäller för OLS samt att stärka resultatens validitet 

väljer vi att utföra datakontroller på våra statistiska modeller. Genom användningen av 

datakontroller blir studiens resultat mer pålitligt och lämpligt som underlag för analys. 

Resultaten av kontrollerna presenteras nedan.  

Korrelation 

Den högsta negativa korrelationen ligger på -0,485 och är mellan variabeln Bid-Ask spread och 

marknadsvärde, den högsta positiva korrelationen ligger på 0,329, vilket är mellan RE och 

rörlig lön. Som tidigare diskuterats i metoden så skriver Gujarati & Porter (2009) att korrelation 

som överstiger 0,8 kan orsaka problem med skattningarna, men med en högsta korrelation på -

0,485 ser vi inga problem med våra körningar. 

Tabell 12. Korrelationsmatris. 

Korrelationsmatris     

  RE LNMVR VDAKTIE VDROR BIDASK 

RE 1 0,148 – 0,016 0,329 – 0,350 

LNMVR 0,148 1 – 0,021 0,145 – 0,485 

VDAKTIE – 0,016 – 0,021 1 – 0,319 – 0,075 

VDROR 0,329 0,145 – 0,319 1 – 0,315 

BIDASK – 0,350 – 0,485 – 0,075 – 0,315 1 

 

VIF 

VIF-tester genomförs för att undersöka ifall våra förklaringsvariabler lider av multikollinearitet. 

Som tidigare nämnts i metoden så indikerar ett VIF-värde på över 10 på att det finns stor risk 

för att förklaringsvariablerna lider av multikollinearitet som i sin tur kan resultera i sämre 

skattningar. Men som visas nedan lider inte våra körningar av något problem då det högsta VIF-

värdet uppmättes till 2,216.  

Tabell 13. VIF-värden. 

VIF                      Centered 
VIF 

 

Variabel RPOS RNEG RTON 
RE 1,377 1,096 1,147 
LNMVR 1,308 1,878 1,345 
VDAKTIE 1,328 2,216 1,176 
VDROR 1,702 2,076 1,322 
BIDASK 2,191 2,093 1,618 
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Heteroskedasticitet 

Varken vid körningen RPOS eller RTON kan vi acceptera hypotesen, på minst 5 % 

signifikansnivå, att variansen lider av heteroskedasticitet. Vi accepterar vid körningen av 

RNEG att variansen lider av heteroskedasticitet på 1 % signifikansnivå varpå vi korrigerar 

RNEG-regressionen med White. Uträkningarna återfinns i bilaga 6 – Heteroskedasticitet.  

Durbin-Watson 

Körningen RPOS samt RTON båda visar på höga Durbin-Watsonvärden vilket tyder på att 

residualerna är svagt negativt korrelerade. Uträkningarna finns i bilaga 7 – Durbin-Watson.  

Med bakgrund i vad som tidigare diskuterats i metod resulterar det i att våra regressioner 

korrigeras med Newey-west (HAC) för att hantera autokorrelationen. Vår körning på RNEG 

visar ej på något tecken på autokorrelation. 

Robusthetstest 

För att säkerställa att våra slutsatser om förklaringsvariablernas signifikans stämmer oavsett 

vilka förklaringsvariabler som testas samt för att undersöka hur koefficienterna förändras 

genomför vi ett robusthetstest där den förklaringsvariabeln med högst p-värde (lägst 

signifikans) tas bort fram tills att enbart signifikanta variabler kvarstår. Robusthetstest 

genomförs för alla tre regressionskörningar och presenteras nedan i tabell 14.   

Tabell 14. Robusthetstest. 

RPOS 1 2 3 4  
RE 0,026085*** 0,025167*** 0,025560*** 0,023246***  
LNMVR 0,002405** 0,002418** 0,002487** 0,002068**  
BIDASK 0,195853 0,230927 0,263698    
VDAKTIE – 0,018219 – 0,015583     
VDROR – 0,003853        

      
RNEG 1 2 3 4 5 
VDAKTIE 0,002828 0,003478 0,004159* 0,004213** 0,004279*** 
RE – 0,002841 – 0,002511 – 0,002792 – 0,002976   
LNMVR – 0,000218 – 0,000127 – 0,000148    
VDROR – 0,001564 – 0,001064     
BIDASK – 0,057301         
      
RTON 1 2 3 4  
RE 0,019583*** 0,019746*** 0,017790** 0,018090**  
LNMVR 0,002278** 0,002273** 0,001926* 0,001965*  
VDAKTIE – 0,015576 – 0,016361 – 0,017483    
BIDASK 0,210276 0,198448     
VDROR 0,001105        
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Robusthetstesten för RPOS och RTON visar på stabila koefficienter och signifikansnivåer. 

RNEG visar på instabila koefficienter i sitt robusthetstest och ingen signifikant 

förklaringsvariabel hittas när regressionskörningen görs med alla variabler. När vi exkluderar 

förklaringsvariablerna med högst p-värde visar sig variabeln VDAKTIE vara signifikant, vilket 

tyder på att variabeln fångas upp av de andra förklaringsvariablerna vid en stor körning och 

därav ej är signifikant när alla förklaringsvariabler inkluderas. Något som visar på att körningen 

ej är robust och att RNEG troligtvis förklaras av andra förklaringsvariabler än de vi undersöker 

vilket stärks av att förklaringsgraden vid körningen RNEG är väldigt låg. 

Outliers 

En outlier är en observation vars värde ligger långt från det genomsnittliga värdet (Berenson, 

Levine & Krehbiel, 2012). Problemet med dessa extremvärden i ett urval är att det finns risk att 

dessa observationer inte representerar den genomsnittliga populationen och därav leder till ett 

skevt statistiskt resultat (Cohen & Cohen, 2008). Outliers tas därför hänsyn till i våra statistiska 

körningar genom att undersöka om det finns några extremvärden i studiens insamlade data samt 

om de orsakar problem för våra körningar. Vid vardera av våra körningar har fem outliers 

grafiskt identifierats samt tagits bort och för att stärka replikerbarheten finns de listade i bilaga 

8 – Outliers, residualanalysen presenteras grafiskt nedan.  

 
Figur 7. Outliers RPOS. 

 
Figur 8. Outliers RNEG. 
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Figur 9. Outliers RTON. 

Normalfördelning 

OLS antaganden bygger på att residualerna för modellen är normalfördelade. Efter att ha 

justerat för outliers kontrolleras modellernas normalfördelning vid våra körningar med hjälp av 

grafisk analys av histogram och residualerna visar tecken på normalfördelning i alla tre fallen. 

RPOS            RNEG                                         RTON 

 
Figur 10. Regressionernas normalfördelning. 
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5. Analys 
Nedan analyseras studiens fem hypoteser utifrån de statistiska resultaten samt med hjälp av 

teori och tidigare forskning. Varje hypotes analyseras utifrån de tre tonfallsvariablerna RPOS, 

RNEG och RTON, i de fall hypotesen förkastas för samtliga tonfallsvariabler analyseras 

resultaten gemensamt. Därefter analyseras regressionernas förklaringsgrad och med hjälp av 

analysen av hypoteserna förs en avslutande diskussion för att knyta ihop analysen och som gör 

det möjligt att behandla studiens undersökta problem.  

5.1 Hypoteser 

5.1.1 H1 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets lönsamhet  

RPOS 

Regressionen visar ett signifikant positivt samband mellan RPOS och förklaringsvariabeln RE 

vilket resulterar i att vi accepterar hypotesen. Resultatet går i led med Kohut & Segars (1992) 

studie som undersökte teman i VD-brevet samt Abrahamson & Amir (1996) som studerade det 

negativa tonfallet där båda fann signifikant samband med RE i sina studier. Att positivt tonfall 

och lönsamhet har ett positivt samband visar på att ju bättre det går för företaget desto mer 

frekvent används positivt laddade ord i VD-brevet. Resultatet styrks av Patelli & Pedrini (2013) 

som kom fram till att det finns ett samband mellan företagens finansiella resultat och den 

retoriska ton som presenteras i VD-brevet. Sambandet talar för en uppriktighet i breven då 

företag som uppvisar sämre resultat använder sig av färre positiva ord. Abrahamson & Amir 

(1996) valde att ej undersöka det positiva tonfallet i VD-brevet med motiveringen att företagen 

använder positiva ord så frekvent att det inte går att utläsa någonting ur tonen, något vårt resultat 

dementerar genom det signifikanta sambandet. Dessutom så har tidigare studier använt andra 

beroende variabler än denna studie när de undersökte om samband finns med lönsamhet, varpå 

vårt resultat bidrar med ny information till ämnet, det vill säga att positivt tonfall påverkas av 

lönsamhet.  

Utifrån redovisningsteorin ska informationen från redovisningen vara till för att möta 

intressenternas informationskrav samt ge en rättvisande bild av företaget och dess resultat. För 

att uppmuntra att detta följs har flera kvalitetskrav satts upp. Ett krav är tillförlitlighet där 

informationen i rapporten ska spegla företagets verkliga ekonomiska situation och man ska få 

rätt intryck av hur det går för företaget genom att läsa redovisningen. Det andra kravet är 

validitet som trycker på att språket ska stämma överens med verkligheten. I och med att RE och 

RPOS har ett signifikant positivt samband går det i led med de uppsatta kraven i 
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redovisningsteorin och dess syfte då användningen av positivt laddade ord faktiskt speglar 

företagets lönsamhet. Resultatet går även i led med communicative action-teorin som menar att 

syftet med språklig kommunikation är att parterna ska uppnå en samförståelse och att ingen av 

parterna ska vilseledas vid kommunikationsutbytet vilket sambandet indikerar.  

Att resultatet uppvisar ett starkt signifikant samband går emot användandet av impression 

management som ett verktyg i VD-brevet. Vid användandet av impression management skulle 

VD:n försöka använda tonfallet för att presentera en bättre bild av företaget än vad som är fallet 

vilket skulle innebära att samband ej skulle hittas mellan RE och tonfallet. Men ett positivt 

signifikant samband visar att den positiva tonen påverkas av företagets ekonomiska prestation 

vilket talar för att informationen i VD-brevet ej bidrar till asymmetrisk information mellan 

investerare och företag.  

Resultaten stödjer den sida av den teoretiska diskussionen som talar emot asymmetri i den 

frivilliga redovisningen, då resultaten går i led med tidigare forskning gjord av Patelli & Pedrini 

(2013) och Abrahamson & Amir (1996) samt stödjs av redovisnings- och communicative 

action-teorin. Det signifikanta sambandet visar på trovärdighet i det positiva tonfallet som 

skildras vilket talar för att investerare kan använda VD-brevet som beslutsunderlag.  

RNEG 

Vår statistiska körning mellan RNEG och RE visar inget signifikant samband mellan 

variablerna. Vilket innebär att vi inte med statistisk signifikans kan bevisa att företagets 

lönsamhet påverkar VD:ns användning av negativt laddade ord i VD-brevet. Abrahamson & 

Amir (1996) fann ett negativt signifikant samband mellan RE och det negativa tonfallet i sin 

studie, men vad som ska noteras är att de undersökte fler VD-brev än denna studie. Värt att 

belysa är att vår studie hittar signifikant samband mellan det positiva tonfallet och RE men inte 

mellan det negativa tonfallet och RE trots att det positiva och negativa tonfallet är framtagna 

på samma sätt. Innebörden kan vara att användandet av negativa ord i VD-brevet kan men 

behöver ej påverkas av lönsamhet till skillnad från det positiva tonfallet, som visar på 

signifikant samband. Om så är fallet talar det för den teoretiska sidan i denna studies problem 

som menar på att frivillig redovisning bidrar till ökad informationsasymmetri, med tanke på att 

lönsamhet inte behöver förklara det negativa tonfallet i VD-brevet. En investerare som 

använder VD-brevet som beslutsunderlag behöver ta hänsyn till att det negativa tonfallet kan 

påverkas av företagets lönsamhet men inte nödvändigtvis behöver påverkas, om ett företag 
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presterar bra kan avsaknaden av negativa ord vara befogat, vilket är viktigt att ta hänsyn till för 

att undvika att fatta omedvetna felbeslut.  

RTON 

Regressionen påvisar ett signifikant samband mellan det totala tonfallet RTON och 

förklaringsvariabeln RE. Regressionen visar på ett positivt samband som innebär att ju bättre 

företaget presterar desto högre positivt totalt tonfall används i VD-brevet. Med andra ord visar 

det på att VD:n använder mer positiva relativt negativa ord ju högre företagets RE är. Resultatet 

går i led med redovisningsteorins krav om tillförlitlighet, där informationen speglar företagets 

verkliga ekonomiska situation samt validitet som menar att språket i texten ger en rättvisande 

bild vilket studiens resultat talar för. Utfallet går även i linje med vad Wisniewski & Yekini 

(2015) diskuterade om att VD-brevet och övriga delar i årsredovisningen är kanaler i vilka 

viktig information om företaget kan presenteras. Swales (1988) och McConnell, Haslem & 

Gibson (1986) kom i sina studier fram till att VD-brevet innehåller viktig information som kan 

hjälpa till vid prognostisering av framtida aktieavkastning. Tidigare studier går i led med det 

signifikanta sambandet som visar på att företagets ekonomiska prestation påverkar tonfallet och 

indikerar att informationen i VD-brevet är tillförlitlig och kan användas som underlag vid 

investeringsbeslut då informationen har koppling till verklig prestation. Med hjälp av en ny 

beroende variabel, i form av totalt tonfall, ger det nytt stöd till den sida av tidigare forskning 

som menar på informationen i VD-brevet bidrar till minskad informationsasymmetri mellan 

företaget och investerare.  

Utifrån communicative action-teorin handlar kommunikation om hur avsändaren meddelar sitt 

budskap samt hur mottagaren uppfattar det. För att det ska vara möjligt för mottagaren att 

uppfatta meddelandet på ett korrekt sätt och skapa sig en rättvisande bild av företaget krävs det 

att tonen i budskapet stämmer överens med hur meddelandet ska tolkas. I och med att RTON 

och RE har ett positivt samband visar det på att tonen i brevet påverkas av företagets lönsamhet, 

vilket krävs för att mottagaren ska kunna skapa sig en rättvisande bild.  

Resultatet talat emot teorin om impression management där VD-brevet kan användas som en 

kanal för att påverka intressenters uppfattning om företaget. Vid användningen av 

kommunikationsverktyg skulle tonen istället för att spegla företagets ekonomiska prestation 

användas för att lyfta upp mer positiva nyheter och undvika negativ information vilket kan 

resultera i att inget samband mellan RE och tonfallet hittas.  
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Resultatet stödjer den teoretiska sida av problemdiskussionen som menar på att frivillig 

information motverkar informationsasymmetri. Det totala tonfallet förklaras till viss del av 

företagets lönsamhet vilket visar på trovärdighet och legitimitet i VD-brevet. Då det totala 

tonfallet visar på en pålitlighet i innehållet talar det mot att investerare skulle vilseledas och ta 

omedvetna felbeslut på grund av vinklad information i den frivilliga redovisningen.  

5.1.2 H2 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets marknadsvärde 

RPOS 

Sambandet mellan marknadsvärde och RPOS är i vår statistiska körning signifikant. Resultatet 

framlägger bevis i linje med diskussionerna som Kohut och Segars (1992) och Geppert & 

Lawrence (2008) för i sina undersökningar om att ju större ett företag är desto viktigare är det 

för ledningen att skildra en så bra bild av företaget som möjligt till intressenterna, både för att 

bibehålla befintligt, men även för att kunna attrahera nytt kapital.  Resultatet går dock emot mot 

vad Clatworthy & Jones (2003) kom fram till, som i sin studie inte fann bolagets storlek 

signifikant i sin modell. En förklaring kan vara att Clatworthy & Jones (2003) använde 

omsättning som ett mått på storlek istället för marknadsvärde och att ledningens motivation att 

bibehålla kapital är mer kopplat till marknadsvärde och aktiekurs än omsättning.  

Med utgångspunkt i agentteorin kan detta grunda sig i att ledningen ger VD:n incitament som 

motiverar VD:n att hålla en mer positiv ton i sin kommunikation till företagets intressenter. 

Bakgrunden till ledningens incitament att motivera VD:n att uppvisa en mer positiv ton är enligt 

Kohut & Segars (1992) och Geppert & Lawrence (2008) för att behålla investerat kapital och 

förstärka marknadsvärdet för företaget. Vid ett större marknadsvärde, står mer pengar på spel, 

vilket det signifikanta sambandet talar för. Sambandet visar på att VD:n använder en mer positiv 

ton än vad som är befogat i VD-brevet för att visa upp en bättre bild av företaget och där igenom 

skydda det investerade kapitalet. Då VD:ns tonfall påverkas av företagets marknadsvärde går 

det i led med teorin om impression management där VD-brevet vinklas för att framhäva bra 

nyheter och prestationer i högre grad än dåliga. Vilket möjliggör för företaget att kontrollera 

sin offentliga bild som presenteras till intressenter. Resultatet går i linje med vad Hooghiemstra 

(2000) kom fram till att VD-brevet används för att vinkla information och på så sätt framställa 

företaget i så bra ljus som möjlig. Resultatet bidrar med ny insikt till den pågående diskussionen 

inom ämnet om huruvida frivilligt redovisad information bidrar till informationsasymmetri. 

Nytt stöd ges till Kohut & Segars (1992) och Geppert & Lawrence (2008), som båda menar på 

att den frivilliga redovisningen bidrar till ökad asymmetri i och med att denna studie finner 

marknadsvärde som en signifikant förklaringsvariabel till det positiva tonfallet. 
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Med bakgrund i att förklaringsvariabeln RE bevisats signifikant väcks frågan om företag med 

större marknadsvärde är mer lönsamma, vilket skulle förklara varför marknadsvärde är 

signifikant men dementeras genom att de två förklaringsvariablerna uppvisar svag positiv 

korrelation (0,148). 

Det signifikanta sambandet i regressionen talar emot att VD-brevet används enligt 

redovisnings- och communicative action-teorin, då marknadsvärdet har en påverkan på tonen i 

VD-brevet och att tonen inte enbart är en reflektion av hur företaget presterar, vilket innebär att 

tonen kan skilja sig mellan två företag som presterar lika enbart för att det ena företaget har 

större marknadsvärde. Resultatet visar på asymmetrisk information mellan investerare och 

företag då det positiva tonfallet påverkas av företagets marknadsvärde. Det är dock värt att 

notera att koefficienten för detta samband är låg vilket innebär att även om sambandet är 

signifikant så är effekten liten.   

En alternativ förklaring till att marknadsvärdet bevisades signifikant i regressionen är att ett 

ökat marknadsvärde anses vara något positivt som då skulle kunna resultera i en mer positiv 

ton. Då studien använder sig av en tvärsnittsdesign är det inte möjligt att påvisa kausalitet. Vår 

studie väljer dock att utgå med stöd från tidigare forskning från att marknadsvärdets påverkan 

grundar sig i att företaget vill bibehålla befintligt kapital men även möjliggöra för att attrahera 

nytt kapital i framtiden (Kohut & Segars, 1992; Geppert & Lawrence, 2008). 

Att marknadsvärde är signifikant stödjer den sida av tidigare forskning som menar på att 

frivillig redovisad information bidrar till ökad asymmetri mellan företag och investerare. 

Utifrån både agent- och impression management-teorin talar resultatet emot en trovärdighet i 

VD-brevet då tonfallet påverkas av företagets marknadsvärde. Vilket innebär att risken finns 

att investerare omedvetet tar felbeslut på grund av vinklad information i VD-brevet vilket kan 

åsamka dem ekonomisk skada.  

RNEG 

Regressionen finner inget statistiskt signifikant samband mellan RNEG och marknadsvärde. 

Vilket innebär att vi ej kan bevisa om marknadsvärde påverkar VD:ns användande av negativt 

laddade ord. Clatworthy & Jones (2003) lyckades inte få omsättning, som de använde som ett 

mått för storlek, signifikant i sin modell när de undersökte hur nyheter skildras i VD-brevet. 

Resultatet visar på att den negativa tonen kan men ej behöver påverkas av marknadsvärde då vi 

inte kan påvisa signifikans. Vilket medför att vi inte kan bekräfta användandet och påverkan av 

agent- och impression management-teorin sett utifrån marknadsvärde i det negativa tonfallet 
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medan vi kan bevisa marknadsvärdets signifikans i både det positiva och totala tonfallet. Det 

varierande resultatet belyser svårigheten i att studera det undersökta problemet om huruvida 

frivillig information bidrar till informationsasymmetri.  

Att variabeln inte är signifikant kan bero på att frekvensen i användningen av negativa ord ej 

berörs av marknadsvärde, trots att det positiva tonfallet påverkas, varpå den negativa tonen i så 

fall ger en trovärdig bild av företaget då tonfallet inte påverkas av bolagets storlek på börsen. 

Dock som diskuterats i tidigare hypotes kan vi inte bevisa att den negativa tonen måste påverkas 

av lönsamhet utan enbart att den kan påverkas vilket ifrågasätter om den negativa tonen är 

trovärdig då företagets lönsamhet inte behöver vara en förklarande faktor. En mer rimlig 

förklaring till att variabeln är insignifikant är för att den negativa tonen ej lyckats fångas upp 

på ett bra sätt och därav ej kan förklaras av studiens utvalda förklaringsvariabler. Vilket även 

stärks av regressionens väldigt låga förklaringsgrad samt att även i hypotes 1, där RE testas, 

blev enbart RNEG insignifikant. Att RNEG inte lyckas fångas upp på ett bra sätt, trots att 

variabeln är uppbyggd likadant som RPOS kan bero på den låga användningen av negativt 

laddade ord i VD-brevet, något som syns tydligt i fördelningen av kodade ord, där enbart 645 

ord kodades som negativa medan 5052 kodades som positiva. Det går i led med Leung, Parker 

& Courtis (2015) och Clatworthy & Jones (2003, 2006) som menar på att företag väljer att 

undvika att prata om dåliga nyheter. Detta antyder att det negativa tonfallet ej används i den 

uträckning att det går att se som trovärdigt, vilket stödjer den teoretiska sidan att frivillig 

information bidrar till asymmetri varpå investerare bör ta hänsyn till det negativa tonfallet i 

VD-brevet då användandet av negativa ord minimeras och gör det illegitimt.   

RTON 

Regressionen uppvisar ett signifikant positivt samband mellan RTON och förklaringsvariabeln 

marknadsvärde. Kohut och Segars (1992) samt Geppert & Lawrence (2008) för diskussionen 

om att desto större marknadsvärde ett företag har ju viktigare är det att kontrollera den offentliga 

profilen som presenteras till investerarna för att kunna bibehålla och attrahera nytt 

investerarkapital vilket ett positivt signifikant samband stödjer. 

Resultatet indikerar att VD:n använder sig av impression management i VD-brevet då 

marknadsvärdet har en påverkan på det totala tonfallet, vilket innebär att en VD för ett större 

företag presenterar en mer positiv ton i sin kommunikation. Att större företag sett från 

marknadsvärde har intresse att upprätthålla en god offentlig bild (Kohut & Segars, 1992), visar 

utifrån agentteorin på att ledningen har intresse att ge VD:n incitament för att påverka den 
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offentliga bild av företaget som visas upp. Nytt stöd ges till Kohut & Segars (1992) diskussion 

då vår studie lägger fram bevis för ett signifikant samband mellan marknadsvärde och tonfall. 

Resultatet visar på börsbolags vilja att bibehålla kapital vilket ifrågasätter trovärdigheten i det 

totala tonfallet i VD-brevet.  

Flera tidigare studier har kommit fram till att VD:n kan visa upp en bra bild av företaget genom 

att presentera positiva nyheter mer målande samtidigt som negativa nyheter nedtonas (Leung, 

Parker & Courtis, 2015; Clatworthy & Jones, 2003, 2006). Vilket stärks av denna studies 

kodning av tonfallet där det var mycket vanligare att ord kodades som positiva (5006) än 

negativa (632). Om en VD använder sig av impression management i sin kommunikation med 

företagets intressenter kan det ha sin utgångspunkt i att VD:n genom agentteorin fått incitament 

från ägarna för att de ska uppnå målkongruens. Dessutom som tidigare diskuterats visar en låg 

korrelation mellan RE och marknadsvärde på att ett större marknadsvärde ej behöver innebära 

ett mer lönsamt företag.  

Som tidigare nämnts väljer studien att utgå från, med grund i Kohut & Segars (1992) och 

Geppert & Lawrences (2008) diskussioner, att incitament bakom marknadsvärdets påverkan på 

den frivilliga redovisningen grundar sig i företagsledningens vilja att bevara befintligt och 

möjliggöra att attrahera nytt kapital. Vilket motsäger möjligheten att VD:ns positiva ton grundar 

sig i en tillväxt i marknadsvärdet vilket skulle göra tonen legitim. 

Då tonfallet inte enbart är en reflektion av företagets verkliga prestation motsäger resultatet 

redovisningsteorin där rapporten ska spegla ett företag verkliga ekonomiska situation och ska 

kunna användas som underlag för intressenter vid prognoser och köpbeslut. Resultatet strider 

även mot communicative action-teorin där intressenterna ska förstå och tolka informationen 

som kommuniceras på ett korrekt sätt. Det signifikanta sambandet mellan det totala tonfallet 

och marknadsvärdet visar att strategiska kommunikationsverktyg i enlighet med impression 

management-teorin används i VD-breven, något som resulterar i att mottagaren påverkas av det 

omotiverade tonfallet i informationen vilket leder till att asymmetrisk information uppstår.  

Att hypotesen om att det finns positivt samband mellan det totala tonfallet och marknadsvärde 

accepterades stödjer den teoretiska sidan om att frivillig information bidrar till ökad asymmetri 

mellan företag och investerare. Resultatet ifrågasätter trovärdigheten i VD-brevet vilket innebär 

att investerare bör vara försiktiga vid användandet av frivillig redovisning som beslutsunderlag, 

då det statistiska resultatet indikerar att informationen kan vara vinklad.   
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5.1.3 H3 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns aktieinnehav  

RPOS – RNEG – RTON 

Ingen av de utförda regressionerna uppvisar ett signifikant samband mellan de beroende 

variablerna och förklaringsvariabeln VD:ns aktieinnehav. Resultatet innebär att vi ej kan bevisa 

att tonfallet påverkas av andelen aktier en VD innehar i företaget.  

Enligt Arslan-Ayaydin et al. (2015) kan en företagsledning utifrån agentteorin influera en VD 

genom bonusar i form av aktier eller optioner att anta en ny roll i sin kommunikation med 

företagets intressenter. Varpå VD:n  överdriver sin ton i enighet med impression management-

teorin för att maximera värdet på sitt eget aktieinnehav. Värt att notera är att de undersökta 

företagens VD:ar alla har aktier i det företag de arbetar för vilket visar på att aktier är en vanlig 

form av ersättning vilket antyder på att incitament ges för att VD:n och företagsledningen ska 

uppnå målkongruens. Utifrån Arslan-Ayaydin et al. (2015) borde detta resultera i att VD:n antar 

en mer positiv roll i sin kommunikation.  

Att variabeln inte är signifikant visar på att VD:n inte nödvändigtvis behöver anta en mer positiv 

roll i sin kommunikation utan visar endast på att VD:ns aktieinnehav kan påverka tonfallet men 

måste inte påverka. Ett signifikant samband hade gett stöd till den teoretiska sidan av problemet 

som menar på att frivillig redovisning bidrar till ökad informationsasymmetri. Ett resultat som 

hade styrkts av att marknadsvärde bevisades som en signifikant variabel. Men då regressionerna 

inte kunde påvisa signifikans för VD:ns aktieinnehav, visar det på komplexiteten i studiens 

undersökta problem då skilda resultat förekommer inom ämnet om huruvida frivillig 

redovisning bidrar till asymmetrier eller inte.  

5.1.4 H4 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och VD:ns rörliga lön 

RPOS – RNEG – RTON 

Regressionerna påvisar inga bevis för signifikant samband mellan tonfallsvariablerna och 

förklaringsvariabeln VD:ns rörliga lön, vilket innebär att vi inte statistiskt kan påvisa att högre 

andel rörlig lön för VD:n påverkar tonfallet i VD-brevet. Men utifrån studiens undersökta 

problem om trovärdigheten i VD-brevet är resultatet ändå intressant då Anthony & 

Govindarajan (2007) menar att aktieägare kan ge en VD incitament i enlighet med agentteorin 

för att de ska uppnå målkongruens och vårt resultat visar på att flertalet av de undersökta 

bolagen ger VD:n ersättning i form av rörlig lön. Incitamenten i form av rörlig lön kan stärka 

egennyttan för VD:n att utöva impression management i VD-brevet, något som resulterar i att 

VD:n vill uppvisa en så bra bild som möjligt för intressenterna. Att VD:n utövar impression 
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management kan leda till ökad grad asymmetrisk information, vilket är i led med agentteorin 

där företagsledningen utformar incitament för att uppnå målkongruens. Ett signifikant samband 

skulle gett stöd till tidigare forskning som menar på att användandet av strategiska 

kommunikationsverktyg förekommer, så som Kohut & Segars (1992), Clatworthy & Jones 

(2003) och Hooghiemstra (2000). Resultatet skulle även gå i led med förklaringsvariabeln 

marknadsvärde som är signifikant i vår studie och visar på att större företag använder sig av 

kommunikationsverktyg för att förbättra bilden av företaget. Dock påvisar regressionerna inget 

bevis, i likhet med hypotesen för aktieinnehav, att VD:ns rörliga lön är signifikant vilket visar 

på att incitament kan men ej behöver ha en påverkan på tonen. Resultaten visar på den delade 

bild av problemet som finns inom tidigare forskning om huruvida frivillig redovisning bidrar 

till informationsasymmetri och komplexiteten i att studera frågan varpå det är svårt att yttra sig 

i frågan om VD-brevet är lämpligt som underlag för investerare. 

5.1.5 H5 Det finns samband mellan VD-brevets tonfall och företagets akties Bid-Ask 

spread 

RPOS – RNEG – RTON 

Regressionskörningarna påvisar inget signifikant samband mellan förklaringsvariabeln Bid-

Ask spread och tonfallsvariablerna. Resultaten innebär att vi ej med statistisk säkerhet kan 

påvisa att tonfallet påverkar ett företags Bid-Ask spread. Hamrouni, Miloudi & Benkraiem 

(2015) visade i sin studie på att mer frivillig information i årsrapporterna så som VD-brev leder 

till en lägre grad av asymmetrisk information och där med en lägre Bid-Ask spread för aktien. 

Hypotesen grundar sig i studiens problem om frivillig information bidrar till ökad asymmetri 

mellan företaget och investerare eller ej och hur lämpligt VD-brevet är att använda som 

underlag vid investeringsbeslut.  

Skulle hypotes 5 accepterats hade det antytt att en ökning i tonfallet resulterar i en större 

oenighet bland investerare om vad aktien är värd. Utifrån Hamrouni, Miloudi & Benkraiem 

(2015) innebär det att investerare besitter olika information om aktiens verkliga värde, det vill 

säga att det förekommer informationsasymmetri bland investerare. Ett resultat som ifrågasätter 

trovärdigheten i tonfallet och går i led med att variabeln marknadsvärde bevisats signifikant 

och visar på användandet av strategiska kommunikationsverktyg i större företag. Dock visar 

inte regressionerna på att Bid-Ask spread är en signifikant variabel för tonfallet. Återigen visar 

det på de skiftande resultaten som erhålls inom det studerade ämnet. Då variabeln är 

insignifikant resulterar det i svårigheter att utifrån Bid-Ask ta ställning till om VD-brevet är 

trovärdigt och ifall det ska användas som underlag vid investeringsbeslut.   
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 5.2 Förklaringsgrad 
Den justerade förklaringsgraden vid regressionen för RPOS är den klart högsta med drygt 20 

% vilket visar på att förklaringsvariablerna till viss del förklarar det positiva tonfallet men att 

majoriteten (80 %) förklaras av variabler som inte tas med i modellen.  

För den beroende variabeln RNEG är den justerade förklaringsgraden 0 % vilket innebär att vi 

med förklaringsvariablerna inte lyckas hitta någon förklaring till varför negativa ord används i 

VD-brevet. Abrahamson & Amir (1996) som undersökte det negativa tonfallet mot bland annat 

RE fann i sin studie flera signifikanta variabler och fick en högsta förklaringsgrad på 28 %. En 

anledning till varför vi i denna studie inte kan förklara det negativa tonfallet med samma 

förklaringsvariabel (RE) kan grunda sig i vad Leung, Parker & Courtis (2015) och Clatworthy 

& Jones (2003, 2006) diskuterade i sina studier om att företag väljer att presentera positiva och 

negativa nyheter på olika sätt där de positiva höjs upp och är mer målande medan de negativa 

meddelas med så lite informationsmängd som möjligt. Vilket kan resultera i att underlaget av 

negativa ord för denna studie blir för litet för att regressionen ska bli rättvisande. Något som 

även stöds av att andelen negativa ord som kodades var endast 632 medan 5006 ord kodades 

som positiva, ett resultat som visar på en låg användning av negativa ord som talar för 

informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter. Att det negativa tonfallet inte 

går att förklara, med stöd från med tidigare studier, går i led med den teoretiska sidan som 

menar på att frivillig redovisning bidrar till informationsasymmetri och visar på låg trovärdighet 

gällande den negativa tonen i VD-brevet. Risk finns att investerare tolkar avsaknaden av negativ 

ton som ett tecken på att företaget presterar bra vilket kan resultera i att investeraren omedvetet 

tar felbeslut gällande investeringar som åsamkar ekonomisk skada.  

Den justerade förklaringsgraden för det totala tonfallet RTON är 6 %, att detta skiljer sig mot 

RPOS kan grunda sig i att RTON även tar hänsyn till de negativa orden (RNEG), vars regression 

inte lyckas förklara det negativa tonfallet, vilket även påverkar förklaringsgraden för RTON. 

Sammantaget för alla regressioner visar förklaringsgraderna att de använda 

förklaringsvariablerna inte lyckats fånga upp hela variationen i tonfallet och att det därför skulle 

kunna finnas ytterligare variabler som kan användas för att höja förklaringsgraden. Värt att 

notera är att tonfall är en komplicerad variabel att fånga upp då det är en produkt av det 

mänskliga beteendet och kan påverkas av exempelvis psykologiska faktorer. Trots att vi 

undersöker företagets lönsamhet och dess samband med tonfallet resulterar det i låga 

förklaringsgrader i våra regressioner, vilket visar på en viss grad av informationsasymmetri då 

stor del av tonfallet förklaras av faktorer som ej är kopplade till hur företaget presterar 
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ekonomiskt. Det visar på att användandet av impression managent förekommer och att 

resultatet av den låga förklaringsgraden hos RTON går i led med att informationen i den 

frivilliga redovisningen bidrar till informationsasymmetri mellan företag och investerare, 

grundat i att tonfallet endast till låg grad förklaras av företagets ekonomiska prestation. Att 

lönsamhet inte helt förklarar tonfallet antyder att en risk finns att investerare skapar sig en 

felaktig bild av företagets verkliga situation genom att läsa VD-brevet. 

5.3 Sammanfattande analys 
Med hjälp av tre tonfallsvariabler generar analysen en djupare förståelse i användandet av 

värdeladdade ord i svenska VD-brev samt sätter positiva och negativa ord i relation till 

varandra, något som ej tidigare gjorts. Vi ser distinkta skillnader i användandet av negativa och 

positiva ord. Abrahamson & Amir (1996) undersökte det negativa tonfallet i VD-brevet men 

undvek att undersöka det positiva tonfallet med motiveringen att informationen överhopades 

med positiva ord och därför inte var lämplig att undersöka. Vi har med variabeln RPOS visat 

att det positiva tonfallet går att fånga upp och till viss del förklara med variablerna RE samt 

marknadsvärde.  

Nedan i tabell 15 visas de hypoteser som bekräftas i denna studie samt vilken sida av 

diskussionen de stödjer, det vill säga om resultatet tolkas som bidragande eller motverkande 

faktorer till informationsasymmetri. Som tidigare diskuterats stödjer den signifikanta variabeln 

marknadsvärde (hypotes 2) sidan som talar för informationsasymmetri medan den signifikanta 

variabeln RE (hypotes 1) stödjer den motsatta sidan som talar emot informationsasymmetri.  

Tabell 15. Hypotesernas koppling till den teoretiska diskussionen. 

Informationsasymmetri 
För asymmetri Emot asymmetri 

RPOS H2 RPOS H1 
RTON H2 RTON H1 

 

I våra regressionskörningar accepteras hypotes 2 i både regressionen för RPOS och RTON. Ett 

resultat som talar för att VD-brevet bidrar till informationsasymmetri då tonfallet inte enbart är 

en avspegling av företagets prestation utan tonen förklaras även av företagets marknadsvärde. 

Då hypotes 2 accepteras visar det på att VD-brevet till viss del används som ett strategiskt 

kommunikationsverktyg i enlighet med impression management-teorin där VD:n vill 

kontrollera den bild av företaget som uppvisas. Anledningen till att strategiska 

kommunikationsverktyg används kan vara att företag med större marknadsvärde är mer 
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försiktiga i sin presentation av dåliga nyheter men att positiva nyheter höjs upp för att på så sätt 

bibehålla aktievärdet för företaget. Skulle så vara fallet kan det finnas bakomliggande 

incitament i enlighet med agentteorin för att aktieägarna ska uppnå målkongruens med 

företagets VD. Incitamenten kan då påverka kommunikationen till företagets intressenter och 

göra VD:n mer eftertänksam i sitt ordval, av anledningen att VD:n nu erhåller egennytta i att 

bibehålla företagets marknadsvärde. Diskussionen ligger i linje med vad Arslan-Ayaydin et al. 

(2015) kom fram till att incitament kan få VD:n att anta en ny roll i sin kommunikation med 

intressenter där en VD istället för att bara presentera hur året har gått och vad som komma skall 

även tänker på att skydda sitt eget aktiekapital.  

Resultatet överensstämmer även med vad Hooghiemstra (2000) fann i sin studie att 

företagsledningarna använder VD-brevet för att presentera en förskönad bild av företaget. En 

försköning av verkligheten kan göras genom vad Leung, Parker & Courtis (2015) och 

Clatworthy & Jones (2003, 2006) diskuterade i sina studier om att positiva nyheter höjs upp 

och presenteras mer utförligt medan de negativa nyheternas utrymme minimeras vilket även 

går i led med impression management-teorin. Följande resonemang kan även användas för det 

negativa tonfallet RNEG, där endast totalt 645 ord kodades som negativa, vilket kan vara en 

bidragande faktor till den extremt låga förklaringsgraden. Tolkningen av kodningen för det 

negativa tonfallet blir att företagen är mer återhållsamma i användningen av negativa ord. 

Summerat talar det för en ökad informationsasymmetri mellan företaget och investerarna som 

läser VD-brevet och ifrågasätter trovärdigheten. Risk finns att investerare får en felaktig bild 

av företaget då vårt resultat pekar på att användandet av negativa ord inte behöver påverkas av 

företagets lönsamhet. Ett företag kan prestera väldigt dåligt men användningen av negativa ord 

påverkas inte. Vilket kan resultera i att investeraren omedvetet tar felaktiga beslut utifrån 

informationen i VD-brevet.  

Något som motsäger ovanstående diskussion är att hypotes 1 accepteras i två av våra 

regressioner vilket talar emot att VD-brevet bidrar till informationsasymmetri. Istället tolkas 

resultatet som att VD-brevet motverkar asymmetrisk information då tonen påverkas av hur 

företaget har presterat ekonomiskt. Resultatet går i led med redovisningsteorin som menar att 

informationen som ges ska möta intressenternas informationskrav och kunna ligga som grund 

för prognostisering och beslut. Informationen ska även stämma överens med den verkliga 

situationen för företaget och att språket används på ett sätt som tillåter läsaren att skapa sig en 

rättvisande bild av verkligheten. Vilket även talar för communicative action-teorin som menar 

att mottagaren ska kunna förstå och tolka den information som ges på ett korrekt sätt, därför är 
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det viktigt att informationen ger en rättvisande bild av verkligheten. Resultatet går i led med 

flera tidigare studier som alla kom fram till att VD-brevet innehåller väsentlig information som 

kan ligga som underlag för investerare vid prognostisering och beslutsprocesser (Abrahamson 

& Amir, 1996; Swales, 1988; McConnell, Haslem & Gibson, 1986). Att hypotes 1 accepteras 

talar för en trovärdighet i VD-brevet då det positiva och totala tonfallet påverkas av företagets 

lönsamhet, vilket hjälper investeraren att skapa sig en rättvisande bild av företaget.   

När resultaten summeras har vi en hypotes som bidrar till och en som motverkar 

informationsasymmetri. Å ena sida tycks tonen vara uppriktig då den speglar företagets 

prestation, å andra sidan påverkas den samtidigt av företagets marknadsvärde. Värt att notera 

är att marknadsvärdets påverkan på tonfallet är liten. Sammanfattningsvis innebär det att tonen 

påverkas av företagets lönsamhet (RE) men att marknadsvärde även har en inverkan på 

tonfallet.  

Vårt resultat ger stöd till båda sidorna i teorin, vilket går i led med Kohut & Segars (1992) som 

även de fann stöd för både bidragande och motverkande faktorer till asymmetri i sin studie. Det 

visar på en balansgång för VD:n mellan ett ärligt och ett upphöjande budskap där verkligheten 

ej är svart på vitt gällande utformande teorier. Resultatet visar på att studiens teorier inte 

behöver utesluta varandra, utan till viss grad kan samexistera och att verkligheten placerar sig 

någonstans emellan de båda sidorna. Ett företag kan därmed använda sig av 

kommunikationsverktyg i led med impression management-teorin, men i den grad att ett 

jämförelsevis autentiskt och trovärdigt informationsinnehåll fortfarande presenteras som i led 

med redovisningsteorin resulterar i att investeraren får en rättvisande bild om hur företaget 

presterar ekonomiskt. Analysen visar på en trovärdighet i VD-brevet i och med att lönsamhet 

påvisades som en signifikant variabel för positivt och totalt tonfall, men att trovärdigheten 

minskar ju större marknadsvärde bolaget har. Dessutom ifrågasätts trovärdigheten ytterligare 

på grund av att vi inte kan påvisa att företagets lönsamhet påverkar det negativa tonfallet.  

Resultatet illustreras nedan i figur 11 med koefficienterna från regressionen RPOS som visar 

variablernas påverkan på tonfallet. Vad som går att observera är att den del av tonfallet vi kan 

förklara utifrån vår regression består till stor del av RE men att även marknadsvärde har en 

påverkan på tonfallet. RE har en stor inverkan på tonfallet vilket går i led med redovisnings- 

och communicative action-teorin men att tonfallet påverkas även till viss del av marknadsvärdet 

vilket går i led med agent- och impression management-teorin. Vårt resultat visar dock att 

teorierna som talar för informationsasymmetri har en mindre påverkan på tonfallet än teorierna 

som stödjer den motverkande sidan. Figur 11 visar grafiskt hur de två sidorna av teorin 
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samexisterar samt fördelningen mellan det som förklaras av våra förklaringsvariabler som 

erhåller stöd från båda sidorna av den teoretiska diskussionen. Att marknadsvärde har en 

påverkan på tonfallet ifrågasätter trovärdigheten i VD-brevet och är något som bör tas hänsyn 

till vid användandet av VD-brevet som beslutsunderlag. 

 

 
Figur 11. Illustration av teoriernas påverkan på tonfallet. 

Resultatet visar på att VD-brevet kan användas som underlag för investerare vid beslutsfattande 

då tonfallet är autentiskt i förhållande till hur företaget presterar men investerare bör samtidigt 

ha i beaktning att marknadsvärdet kan påverka tonfallet. Vid beslutsfattande bör investerare ta 

hänsyn till företagets marknadsvärde vilket illustreras i figur 11 samt att lönsamhet inte behöver 

påverka det negativa tonfallet, för att undvika att fatta beslut på oriktiga grunder och därmed 

minska risken att lida ekonomisk skada på grund av asymmetrisk information.  
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6. Slutsats 
Nedan knyts resultatet ihop och studiens frågeställningar besvaras. Vilket följs av våra förslag 

till framtida forskning inom området. 

6.1 Studiens slutsats 
Studien undersöker om informationen i den frivilliga redovisningen är trovärdig och autentiskt. 

Tidigare forskning inom området visar på bristande konsensus om den frivilliga redovisningen 

bidrar till informationsasymmetri. Inom ämnet finns två tydliga sidor om huruvida frivillig 

redovisning bidrar till eller motverkar informationsasymmetri, som stöds av både tidigare 

forskning och teorier. På grund av bristande enighet genomförs denna studie för att ge ökad 

förståelse för problemet. Problemet är väsentligt då VD-brevet används som beslutsunderlag av 

investerare och risken finns att dåliga beslut tas på grund av felaktig information. Studien har 

undersökt problemet genom att studera tonfallet i VD-breven och med hjälp av framtagna 

hypoteser tas ställning i den teoretiska diskussionen.  

Studien finner bevis utifrån de statistiska undersökningarna som stödjer båda sidorna av den 

teoretiska diskussionen om huruvida frivillig information bidrar till eller motverkar 

asymmetrisk information. Studiens resultat visar på att problemet med informationsasymmetri 

i den frivilliga redovisningen inte kan knytas till en individuell sida av problemdiskussionen 

utan att informationen i VD-brevet uppfyller krav som berör båda de teoretiska sidorna. 

Förklaringsvariabeln marknadsvärde visar på ett positivt samband med tonfallet vilket 

ifrågasätter trovärdigheten i informationen då större företag sett from marknadsvärde är mer 

positiva i sin kommunikation. Dessutom kunde studien ej bevisa att det negativa tonfallet 

påverkas av företagets lönsamhet vilket ger stöd för att impression management används i VD-

brevet för att visa en bättre bild av företaget än vad som är befogat vilket resulterar i ökad 

asymmetrisk information mellan företag och investerare. Resultatet ger stöd för att ifrågasätta 

trovärdigheten i VD-brevet.   

Dock är även förklaringsvariabeln RE signifikant vilket visar på att tonen delvis förklaras av 

företagets ekonomiska prestation vilket stödjer redovisningsteorins syfte med redovisning som 

är att ge utomstående en verklig bild av företagets prestation och ökar trovärdigheten i 

kommunikationen. Resultatet placerar de svenska VD-breven i en position som inte distinkt 

kan hänföras till en specifik sida av diskussionen utan förutsättningar för båda sidorna av 

diskussionen uppfylls. Vilket innebär att företag använder kommunikationsverktyg för att 

förbättra bilden av företaget men i så låg utsträckning att brevet fortfarande speglar företagets 
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verkliga ekonomiska prestation. Vår studie ger bevis för att båda sidorna av den teoretiska 

diskussionen förekommer i verkligheten samt att trovärdigheten i VD-brevet kan ifrågasättas.  

Investerare som använder VD-brevet som beslutsunderlag bör ta hänsyn till att VD-brevets 

information kan innehålla vissa element av kommunikationsstrategier bland företag med högre 

marknadsvärde samt att bolag undviker användandet av negativt laddade ord. Detta av 

anledningen att investerare ska undvika att fatta beslut utifrån information som vinklats för att 

uppvisa en bättre bild av företaget än vad som är fallet, något som i så fall skulle kunna resultera 

i ekonomiska konsekvenser för investerare. Risken finns att investerare får en bra bild av 

företaget utifrån VD-brevet varpå de fattar investeringsbeslut på denna grund, ett beslut som 

kanske inte hade tagits om tonen enbart speglat företagens ekonomiska situation.  

6.2 Förslag till framtida forskning 
Våra resultat visar på att tonfallet har statistiskt signifikant samband med både marknadsvärde 

och RE. Intresse finns att i vidare forskning undersöka tonfallet över tid för att studera kausalitet 

mellan tonfallet och de signifikanta förklaringsvariablerna då denna och även majoriteten av 

tidigare studier inom ämnet har undersökt samband genom en tvärsnittsdesign (Patelli & 

Pedrini, 2013; Kohut & Segars, 1992; Abrahamson & Amir, 1996). Det gör det möjligt att se 

hur variablerna påverkar varandra vid förändring samt vilken variabel som påverkar vilken.  

Då förklaringsgraden i vår studie är låg rekommenderas det i framtida studier att inkludera nya 

och fler förklaringsvariabler. Förslagsvis inkluderas ytterligare finansiella nyckeltal då RE och 

marknadsvärde visar sig vara signifikanta i denna studie. Intressant vore även att inkludera 

psykologiska variabler för att se hur de påverkar tonfallet, eftersom tonfallet är en produkt av 

mänskligt beteende skulle detta kunna generera en högre förklaringsgrad.  

Dessutom rekommenderas ett större urval som underlag vid fortsatt forskning för att ge en bättre 

statistisk grund, möjliggöra generaliserbarhet över populationen samt att på ett bättre sätt 

undersöka det negativa tonfallet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Bortfall, årsredovisningar 

Årsredovisningar 

Företag Anledning till bortfall 

Elekta AB  Brutet räkenskapsår 
Clas Ohlson AB  Brutet räkenskapsår 
Dustin Group AB Brutet räkenskapsår 
SkiStar AB  Brutet räkenskapsår 
SECTRA AB Brutet räkenskapsår 
Addtech AB  Brutet räkenskapsår 
B&B TOOLS AB  Brutet räkenskapsår 
Lagercrantz Group AB  Brutet räkenskapsår 
Systemair AB Brutet räkenskapsår 
Nobina AB Brutet räkenskapsår 
CLX Communications AB Brutet räkenskapsår 
Hennes & Mauritz AB  Brutet räkenskapsår 
Oasmia Pharmaceutical AB Brutet räkenskapsår 
SAS AB Brutet räkenskapsår 
KappAhl AB Brutet räkenskapsår 
Inwido AB Introducerades 2014 
Thule Group AB Introducerades 2014 
TOBII AB  Introducerades 2014 
NP3 Fastigheter AB Introducerades 2014 
Scandi Standard AB Introducerades 2014 
Com Hem Holding AB Introducerades 2014 
Camurus AB Introducerades 2015 
Coor Service Management Holding AB Introducerades 2015 
Eltel AB  Introducerades 2015 
TOBII Introducerades 2015 
Invisio Communications AB Introducerades 2015 
Lundin Mining Corporation SDB Årsrapport endast på engelska 
Stora Enso Oyj Årsrapport endast på engelska 
Autoliv Inc. SDB Årsrapport endast på engelska 
Dometic Group AB Årsrapport endast på engelska 
Pandox AB  Årsrapport endast på engelska 
Tieto Oyj Årsrapport endast på engelska 
Millicom International Cellular S.A. SDB Årsrapport endast på engelska 
Lucara Diamond Corp Årsrapport endast på engelska 
Lundin Gold Inc. Årsrapport endast på engelska 
NGEx Resources Inc Årsrapport endast på engelska 
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SEMAFO Inc. Årsrapport endast på engelska 
Scandic Hotels Group AB Årsrapport endast på engelska 
Cavotec SA Årsrapport endast på engelska 
Africa Oil Corp. Årsrapport endast på engelska 
Black Pearl Resources Inc. SDB Årsrapport endast på engelska 
EnQuest plc  Årsrapport endast på engelska 
RaySearch Laboratories AB  Inget VD-brev 
Bilia AB  Inget VD-brev 
Alimak Group AB Inget VD-brev 
Fenix Outdoor International AG  Inget VD-brev 
Recipharm AB Inget VD-brev 
Traction AB  Inget VD-brev 
Troax Group AB Inget VD-brev 
Rezidor Hotel Group AB Inget VD-brev 
NIBE Industrier AB Bristande data 
Collector AB Bristande data 
Oriflame Holding AG Bristande data 
Capio AB Bristande data 
Attendo AB Bristande data 

 

Bilaga 2 – Bortfall, kapitalstruktur 

Kapitalstruktur 
Företag Totala tillgångar Eget kapital Soliditet 

Avanza Bank Holding AB 67296000000 815000000 1,21% 

Swedish Match AB 16573000000 279000000 1,68% 

Nordnet AB 50126464000 1751122000 3,49% 

Lundin Petroleum AB 5092000000 465700000 9,15% 

Hoist Finance AB 15061829000 1397190000 9,28% 

Wihlborgs Fastigheter AB 18242000000 1716000000 9,41% 

 

Bilaga 3 – Bortfall, banker 

Bank- och försäkringsbolag 
Företag Lista Bransch Förkortning 

Nordea Bank AB LARGE Finans NDA SEK 
Skandinaviska Enskilda Banken LARGE Finans SEB A 
Swedbank AB  LARGE Finans SWED A 
Svenska Handelsbanken LARGE Finans SHB A 
Nordax Group AB MID Finans NDX 
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Bilaga 4 – Slutgiltigt urval 

Företag - Hög RE RE  Företag - Låg RE RE 
Medivir AB 57,13%  Svenska Cellulosa AB 9,70% 
Axis AB 49,16%  VBG GROUP AB 9,65% 
Unibet Group Plc 46,03%  Ica Gruppen AB 9,56% 
NetEnt AB 44,53%  Diös Fastigheter AB 8,97% 
BioGaia AB  43,13%  Arcam AB 8,91% 
Intrum Justitia AB 34,23%  Castellum AB 8,87% 
Concentric AB 29,72%  Lindab International AB 8,46% 
Bure Equity AB 29,10%  Haldex AB 8,37% 
SWECO AB  28,85%  Boliden AB 7,92% 
JM AB 26,24%  Industrivärden, AB  7,81% 
ASSA ABLOY AB  25,95%  Getinge AB 7,75% 
Betsson AB  25,07%  Ericsson, Telefonab 7,67% 
Kinnevik, Investment AB 24,78%  New Wave Group AB  7,36% 
OEM International AB  24,77%  Lundbergföretagen AB 7,30% 
Atlas Copco AB 23,99%  Catena AB 6,97% 
Opus Group AB 22,26%  Husqvarna AB  6,83% 
Indutrade AB 22,23%  Ratos AB 6,64% 
Mycronic AB 22,06%  AstraZeneca PLC 6,29% 
Fastighets AB Balder 21,93%  Mekonomen AB 6,10% 
Axfood AB 21,77%  Cloetta AB  5,98% 
Trelleborg AB 21,53%  Transcom WorldWide AB 5,72% 
Tethys Oil AB 20,88%  Atrium Ljungberg AB  5,57% 
Byggmax Group AB 20,80%  Corem Property Group AB 4,78% 
HEXPOL AB  20,76%  Electrolux, AB  4,70% 
NCC AB  20,73%  Wallenstam AB 4,53% 
Latour, Investmentab.  20,15%  Heba Fastighets AB  4,44% 
Modern Times Group MTG AB 20,10%  Holmen AB  4,33% 
Victoria Park AB  20,08%  Volvo AB 2,79% 
Melker Schörling AB 19,89%  Meda AB  1,94% 
Öresund, Investment AB 19,81%  Munksjö Oyj  1,86% 
Fagerhult, AB 19,65%  Qliro Group AB 0,41% 
SKF, AB  19,46%  Nobia AB -0,85% 
Investor AB  19,42%  SSAB AB  -3,18% 
Sensys Gatso Group AB 19,32%  Swedish Orphan Biovitrum AB -5,92% 
Loomis AB  18,54%  Kungsleden AB -8,27% 
Securitas AB  18,33%  Orexo AB -12,44% 
Beijer Alma AB  18,26%  East Capital Explorer AB -12,95% 
Skanska AB ser. B 17,99%  Vostok New Ventures Ltd, SDB -32,81% 
ITAB Shop Concept AB  16,91%  Fingerprint Cards AB  -47,84% 
HIQ International AB 16,47%  Active Biotech AB -57,12% 
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Bilaga 5 – Tonfallslista 
Ord Kodning Ord Kodning Ord Kodning 
beroende Neg effektivitet Pos förstärka Pos 
förlorade Neg effektivt Pos förstärker Pos 
förlusten Neg enastående Pos förstärkt Pos 
kostnader Neg engagerad Pos gedigen Pos 
kraven Neg enkelt Pos gedigna Pos 
krävs Neg enklare Pos genombrott Pos 
långsammare Neg enorm Pos glad Pos 
måste Neg erfarenhet Pos glada Pos 
nedgången Neg erfarna Pos glädjande Pos 
nedskrivning Neg fantastisk Pos god Pos 
negativ Neg fantastiska Pos goda Pos 
negativa Neg fantastiskt Pos gott Pos 
ner Neg fina Pos gynnar Pos 
oro Neg flexibel Pos gynnas Pos 
oron Neg flexibilitet Pos gynnsam Pos 
osäkerhet Neg flexibla Pos gynnsamma Pos 
osäkra Neg fokuserad Pos hållbar Pos 
svaga Neg framgång Pos hållbarhet Pos 
sämre Neg framgångar Pos hållbart Pos 
tuff Neg framgången Pos hårda Pos 
utmanande Neg framgångsfaktorer Pos högsta Pos 
accelerera Pos framgångsrik Pos höja Pos 
accelererade Pos framgångsrika Pos höjd Pos 
affärsmöjligheter Pos framgångsrikt Pos höjning Pos 
ansvarsfull Pos framkant Pos imponerande Pos 
ansvarsfullt Pos framsteg Pos innovation Pos 
ansvarstagande Pos främja Pos innovativ Pos 
attraktiv Pos färre Pos innovativa Pos 
attraktiva Pos förbättrad Pos innovativt Pos 
attraktivt Pos förbättrade Pos klarar Pos 
avancerad Pos förbättrades Pos kompetent Pos 
behövs Pos förbättrar Pos kompetenta Pos 
branschledande Pos förbättras Pos kompletta Pos 
bäst Pos förbättrat Pos kompletterande Pos 
bästa Pos förbättrats Pos konkurrensfördel Pos 
dedikerade Pos förbättringar Pos konkurrenskraftig Pos 
drivande Pos förbättringsarbete Pos konkurrenskraftigt Pos 
effektiv Pos fördel Pos korta Pos 
effektivare Pos fördelarna Pos kostnads Pos 
effektivisera Pos förenkla Pos kostnadseffektivitet Pos 
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Ord Kodning Ord Kodning Ord Kodning 
kritisk Pos potentialen Pos säker Pos 
kunniga Pos proaktiva Pos säkerställa Pos 
kvalitet Pos produktiva Pos säkerställer Pos 
kvaliteten Pos produktledarskap Pos säkert Pos 
leda Pos professionella Pos säkra Pos 
ledande Pos redo Pos sänka Pos 
liten Pos rekord Pos tidiga Pos 
lovande Pos resultatförbättringen Pos tillgodoser Pos 
lyckad Pos rimlig Pos tillhandahålla Pos 
lyckade Pos roligt Pos tilltro Pos 
lyckades Pos rätt Pos tillvarata Pos 
lyckas Pos sena Pos tillväxtmöjligheter Pos 
lyckats Pos skalfördelar Pos trygga Pos 
långsiktig Pos smarta Pos tvekan Pos 
långt Pos snabbhet Pos underhållande Pos 
lägst Pos snabbväxande Pos unik Pos 
lättare Pos stabil Pos unikt Pos 
lönsam Pos stabila Pos uppe Pos 
lönsamma Pos stabilitet Pos uppnådde Pos 
lösning Pos stabilt Pos uppnår Pos 
marknadsledande Pos stark Pos uppnås Pos 
marknadsledare Pos starkaste Pos uppnått Pos 
maximera Pos stigande Pos upprätthålla Pos 
mervärde Pos stolt Pos uthållig Pos 
mest Pos stolta Pos uthålligt Pos 
modern Pos stolthet Pos utmärkt Pos 
motiverade Pos stort Pos utvecklats Pos 
möjliggör Pos styrka Pos utöka Pos 
möjlighet Pos styrkan Pos utökat Pos 
möjligheten Pos stärka Pos vann Pos 
möjligheter Pos stärker Pos viktig Pos 
möjligheterna Pos stärkt Pos viktiga Pos 
nytta Pos stärkta Pos viktigt Pos 
nödvändig Pos stärkte Pos vinna Pos 
nödvändiga Pos stärktes Pos vinst Pos 
optimera Pos stärkts Pos vunnit Pos 
optimistisk Pos stödja Pos välpositionerade Pos 
positiv Pos stödjer Pos värdeskapande Pos 
positiva Pos sund Pos värdetillväxt Pos 
potential Pos synergier Pos världsklass Pos 
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Ord Kodning Ord Kodning Ord Kodning 
världsledande Pos innovationer Pos/Neg starkare Pos/Neg 
växt Pos inte Pos/Neg starkt Pos/Neg 
växte Pos intensiv Pos/Neg stor Pos/Neg 
åstadkommit Pos klart Pos/Neg större Pos/Neg 
ökningen Pos kompetensen Pos/Neg störst Pos/Neg 
överstiger Pos konkurrens Pos/Neg största Pos/Neg 
överträffa Pos konkurrenskraft Pos/Neg svag Pos/Neg 
överträffat Pos kostnad Pos/Neg svagare Pos/Neg 
övertygad Pos kraftig Pos/Neg svagt Pos/Neg 
övertygade Pos kraftiga Pos/Neg svåra Pos/Neg 
ansträngningar Pos/Neg kräver Pos/Neg svårare Pos/Neg 
avancerade Pos/Neg leder Pos/Neg svårt Pos/Neg 
avsevärt Pos/Neg låg Pos/Neg sänker Pos/Neg 
begränsade Pos/Neg låga Pos/Neg sänkta Pos/Neg 
behöva Pos/Neg lågt Pos/Neg tidigt Pos/Neg 
betydande Pos/Neg lägre Pos/Neg tillfredsställande Pos/Neg 
bra Pos/Neg markant Pos/Neg tillräckligt Pos/Neg 
bättre Pos/Neg mindre Pos/Neg tuffa Pos/Neg 
duktiga Pos/Neg minska Pos/Neg tuffare Pos/Neg 
effektiva Pos/Neg minskad Pos/Neg tydligare Pos/Neg 
effektivisering Pos/Neg minskade Pos/Neg underpresterande Pos/Neg 
effektiviseringar Pos/Neg minskar Pos/Neg unika Pos/Neg 
engagerade Pos/Neg minskat Pos/Neg upp Pos/Neg 
extra Pos/Neg minskning Pos/Neg utmaningar Pos/Neg 
fel Pos/Neg ned Pos/Neg utveckla Pos/Neg 
fortsatt Pos/Neg negativt Pos/Neg utvecklas Pos/Neg 
främsta Pos/Neg nöjd Pos/Neg utveckling Pos/Neg 
förbättra Pos/Neg nöjda Pos/Neg vinsten Pos/Neg 
förbättring Pos/Neg oerhört Pos/Neg volatilitet Pos/Neg 
fördelar Pos/Neg olyckor Pos/Neg vuxit Pos/Neg 
förmåga Pos/Neg osäkerheten Pos/Neg väldigt Pos/Neg 
förväntade Pos/Neg positivt Pos/Neg väsentlig Pos/Neg 
glädja Pos/Neg problem Pos/Neg växa Pos/Neg 
gynnsamt Pos/Neg risk Pos/Neg växande Pos/Neg 
hållbara Pos/Neg risken Pos/Neg växer Pos/Neg 
hållbarhetsarbete Pos/Neg risker Pos/Neg återhämtning Pos/Neg 
hård Pos/Neg sjunkande Pos/Neg återhämtningen Pos/Neg 
hårdare Pos/Neg sjönk Pos/Neg öka Pos/Neg 
hårt Pos/Neg skapa Pos/Neg ökad Pos/Neg 
hög Pos/Neg snabb Pos/Neg ökade Pos/Neg 
höga Pos/Neg snabba Pos/Neg ökande Pos/Neg 
högre Pos/Neg snabbare Pos/Neg ökar Pos/Neg 
högt Pos/Neg snabbt Pos/Neg ökat Pos/Neg 
inga Pos/Neg starka Pos/Neg ökning Pos/Neg 
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Bilaga 6 – Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticity Test: White    

RPOS      Sign % 
F-statistic 1.660424     Prob. F(20,54) 0,0715 
Obs*R-squared 28.55956     Prob. Chi-Square(20) 9,68 % 
Scaled explained SS 20.34833     Prob. Chi-Square(20) 0,4363 
RNEG       
F-statistic 3.033657     Prob. F(20,54) 0,0006 
Obs*R-squared 39.68223     Prob. Chi-Square(20) 0,55 % 
Scaled explained SS 30.92116     Prob. Chi-Square(20) 0,0562 
RTON       
F-statistic 0.802571     Prob. F(20,54) 0,6994 
Obs*R-squared 17.18533     Prob. Chi-Square(20) 64,09 % 
Scaled explained SS 8.186442     Prob. Chi-Square(20) 0,9906 

 

Bilaga 7 – Durbin-Watson 

RPOS  
Durbin-Watson stat (dw) 2,53613 
dL k=5 1,487 
dU k=5 1,77 
4-dL =  2,513 
dw > 4 – dL =  Negativ 

autokorrelation 
RNEG   
Durbin-Watson stat (dw) 2,152033 
dL k=5 1,487 
dU k=5 1,77 
4-dU =  2,23 
dw < 4 - dU  = Ingen autokorrelation 
RTON  
Durbin-Watson stat (dw) 2,34482 
dL k=5 1,487 
dU k=5 1,77 
4 – dL =  2,513 
4 - dU =  2,23 
4 - dL < dw < 4 - dU =  Osäkert 

Tabellvärden (Gujaranti, 2004 s. 971).  
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Bilaga 8 – Outliers 

RPOS Outliers 
1. BioGaia AB  
2. SKF AB  
3. Diös Fastigheter AB 
4. Meda AB 
5. Munksjö Oyj 
RNEG   
1. Beijer Alma AB 
2. VBG GROUP AB 
3. Industrivärden AB 
4. Husqvarna AB 
5. Volvo AB 
RTON   
1. Diös Fastigheter AB 
2. Meda AB 
3. Munksjö Oyj 
4. Qliro Group AB 
5. Active Biotech AB 

 

 

 

 


