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Sammanfattning 

Efterfrågan på företags informationsdelning och ökad transparens i den finansiella 

rapporteringen är något som vuxit den sista tiden. På grund av den växande efterfrågan har den 

frivilliga informationens forskningsfält blivit väldigt intressant att studera. Genom att finna 

förklaringar för vad som orsakar variationer i företags informationsdelning fås en ökad 

förståelse för informationsgap och transparens. 

 

Denna studie undersöker hur storlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad och svensk ägarstruktur 

påverkar företags frivilliga informationsdelning via årsredovisningen. Svensk ägarstruktur är av 

intresse då det domineras av ett kontrollägande och användning av differentierad rösträtt, vilket 

inte har undersökts tidigare. Samtliga svenska företag börsnoterade på Nordic Large Cap år 

2016 studeras. Studien är av kvantitativt slag och metoden som används för värdering av 

frivillig informationsdelning är värderingsindex. Genom regressionsanalyser kontrolleras 

sambanden mellan faktorerna och frivillig informationsdelning. 

  

Teorier som stödjer resultatet i studien är principal-agentteorin och insider-outsidersystem. 

Studiens resultat framhäver ett starkt positivt samband mellan företagets storlek och frivillig 

informationsdelning. Desto större företaget är, desto mer frivillig information delar de med sig 

av. Ett negativt samband mellan kontrollägande och företags frivilliga informationsdelning 

upptäcks. Företag som är kontrollägda informationsdelar mindre via årsredovisningen. 

Samtidigt informationsdelar ägarspridda företag mer. 

 

Studiens resultat är av intresse för både forskare och intressenter. För intressenter är det viktigt 

att känna till att storleken och ägarstrukturen påverkar företagens frivilliga informationsdelning. 

Ägarstrukturen som mäts genom olika ägarmodeller är ett bidrag ur en ny aspekt till den 

frivilliga informationens forskningsfält. 

 

 

Nyckelord: Frivillig information, informationsdelning, storlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, 

ägarstruktur, differentierad rösträtt, informationsgivning, insider-outsidersystem, principal-

agentteori, signaleringsteori 

 

 



 
 

Abstract 

The demand for corporate information sharing and increased transparency in financial reporting 

is something that has grown lately. Due to the growing demand, the voluntary disclosure field 

has become very interesting to study. By finding explanations for what causes variations in 

corporate voluntary disclosure, there is an increased understanding of information gap and 

transparency.  

 

This study investigates how the company’s size, profitability, debt to equity ratio and Swedish 

ownership structure affect companies’ voluntary disclosure through the annual report. Swedish 

ownership structure is of interest as it is dominated by control ownership and the use of 

differentiated voting rights, which has not been examined earlier. All Swedish companies listed 

on the Nordic Large Cap in 2016 are included in the study. The study is quantitative, and the 

method used for evaluating voluntary disclosure is valuation index. Regression analyzes 

examine the relationships between the factors and voluntary disclosure. Theories that support 

the outcome of the study are principal-agency theory and insider-outsider systems.  

 

The study’s results highlight a strong positive correlation between the company’s size and 

voluntary disclosure. The larger the company, the more voluntary disclosure. A negative 

correlation between control ownership and voluntary disclosure is discovered. Companies with 

control ownership disclose less voluntary information through the annual report. At the same 

time companies with dispersed ownership voluntary disclose more. 

 

The results of the study are of interest to researchers and stakeholders. For stakeholders, it is 

important to know that the size and ownership structure affect the company’s voluntary 

disclosure. The ownership structure, which is measured through different ownership models, is 

a contribution from a new aspect to the field of research for voluntary disclosure.  

 

Keywords: Voluntary disclosure, size, profitability, debt to equity ratio, ownership structure, 

differentiated voting rights, information disclosure, insider-outsider system, principal-agency 

theory, signaling theory  

 

 

 



 
 

Begrepps- och definitionslista 

Differentierad rösträtt - En metod som företag kan använda sig av för att erhålla en högre 

kontroll i jämförelse med den kapitalandel som ägs i ett företag. Den vanligaste metoden i 

Sverige är aktieserier. Aktieserier förklaras exempelvis av att A-aktierna ger starkare rösträtt än 

B-aktierna. Syftet med metoden är att kontroll utövas med ett mindre aktiekapital än vad som 

krävs (Jakobsson & Wiberg, 2014). 

 

Frivillig information - Frivillig information är den information utöver det som är lagstadgat i 

årsredovisningen enligt Årsredovisningslagen, International Financial Reporting Standards och 

Rådet för finansiell rapportering 1 (ÅRL, SFS 1995:1554; Rådet för finansiell rapportering, 

2016; IFRS, 2018).  

 

God redovisningssed - Innebär att ett företag ska följa de lagar och regler gällande hur 

redovisningen ska utföras men även de redovisningsprinciper och den praxis som råder 

(Skatteverket, 2018).  

 

Kontrollinstrument - Ett verktyg för ägare som tillämpas för att utöva kontroll i företag. Ett av 

dessa verktyg är röstdifferentierade aktier. Genom tillämpning av kontrollinstrument kan 

kontroll innehas med en disproportionell andel röster i förhållande till kapitalandel (Jakobsson 

& Wiberg, 2014). 

 

Kontrollägande - Kontrollägande är enligt denna studies definition när en ägare har kontroll i 

företaget. Enligt Jakobsson och Wiberg (2014) erhåller aktieägare kontroll i ett svenskt företag 

vid 20–40% av rösterna. 

Nivåerna för kontrollägande definieras i studien som: 

30%≤ kontrollägande <50% 

50%≤ totalt kontrollägande  

 

Lönsamhet - Mäts i denna studie som företagets räntabilitet på eget kapital i procent. 

 

RFR 1 – Rådet för finansiell rapportering: kompletterande redovisningsregler för koncerner. 

 



 
 

Skuldsättningsgrad - Mäts i denna studie som företagets skuldsättningsgrad i procent. 

 

Spritt ägande - Ägarstruktur i företag där ägandet är spritt, ingen enstaka ägare besitter 30% 

eller mer av rösterna.  

 

Storlek - Mäts i denna studie genom företagets nettoomsättning i Mkr.  
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1. Inledning 

Studiens inledning syftar till att förklara bakgrund och problem för ämnet frivillig 

informationsdelning. Detta ska knytas ihop till frågeställningar och ett syfte som denna studie 

ämnar besvara. 

1.1 Bakgrund 

Företags frivilliga informationsdelning har fått stor uppmärksamhet och är ett väldebatterat 

ämne (Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2010). Det är viktigt att kommunicera ut företagens 

utveckling och verksamhet till intressenter genom att informationsdela (Khlif, Ahmed & 

Souissi, 2017). Det finns ett antal olika metoder som företag kan använda sig av vid 

informationsdelning. Metoder för informationsdelning involverar presentationer, 

presskonferenser, webben, pressmeddelanden och finansiella rapporter (Healy & Palepu, 2001).  

 

Enligt Shehata (2014) är företagens årsredovisning den form som föredras vid 

informationsdelning och är av speciellt intresse för forskare och intressenter. För empiriska 

studier inom informationsdelning har forskare störst nytta av årsredovisningar som källa då de 

är informationsrika. Intressenter har bäst nytta av årsredovisningen då ökad förståelse för 

företagets ställning i rådande marknad önskas (Shehata, 2014). Årsredovisningar är ett verktyg 

som företag använder sig av för att upplysa allmänheten om företagets position och situation på 

marknaden. Informationsdelning via årsredovisningen används även för att minska 

informationsgapet mellan företaget och dess intressenter (Ahmed & Courtis, 1999; Healy & 

Palepu, 2001). Företagens strategier för att använda årsredovisning och andra medel för 

informationsdelning har bidragit till en bredare informationskälla för intressenter, då dessa 

syftar till att involvera hela företagets verksamhet istället för enstaka nyckeltal (DiPiazza & 

Eccles, 2002). 

 

En del av informationen som publiceras i årsredovisningen måste tas med enligt ÅRL, IFRS 

och RFR. Informationen som är lagstadgad skiljer sig även åt om företaget är privat eller 

publikt (SFS 1995:1554; Rådet för finansiell rapportering, 2016; IFRS, 2018). Frivillig 

information är den information som inte är lagstadgad men ändå redovisas av företagen. 

Litteratur inom frivillig information har under ett par decennier fokuserat på hur olika faktorer 

så som storlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad påverkar företags frivilliga 

informationsdelning (Cormier, Magnan & Van Velthoven, 2005; Khlif et al., 2017). 
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Under senare år har forskning belyst hur bolagsstyrningens mekanismer påverkar frivillig 

informationsdelning (Cormier et al., 2005; Li, Pike & Haniffa, 2008). Garcia-Meca och 

Sanchez-Ballesta (2010) hävdar att ägarstrukturens påverkan på företags frivilliga 

informationsdelning är av stort intresse att studera. Sambandet kan enligt Khlif et al (2017) 

undersökas genom signalerings- och agentteorin.  

 

Ägarstrukturen hos olika företag varierar. Två huvudformer som lyfts fram är spritt respektive 

koncentrerat ägande. Koncentrerat ägande innebär att en eller ett fåtal ägare har kontroll i 

styrningen, varav ägarmodellen benämns som kontrollägande (Jakobsson & Wiberg, 2014). 

Formerna av ägande hänger samman med insider- och outsidersystem. Enligt tidigare forskning 

tenderar ett insidersystem ge upphov till ett större informationsgap mellan företaget och dess 

intressenter. Detta samtidigt som ett outsidersystem ger upphov till ett mindre informationsgap 

(Eng & Mak, 2003). Insidersystem är mest förekommande hos kontinentaleuropeiska länder där 

ägarandelarna är högt koncentrerade, medan outsidersystem är vanligare hos angloamerikanska 

länder med spridda ägarandelar (Jakobsson & Wiberg, 2014). 

 

Kontrollägande är den vanligaste ägarstrukturen i Sverige och hos dessa företag förekommer 

det ofta en uppdelning av aktier med olika rösträtt (Cronqvist & Nilsson, 2005). Uppdelningen 

av aktier tillämpas för att minska risken till att tappa inflytande och därmed säkra samt 

bibehålla kontrollen av företaget. Kontrollägare som värdesätter kontroll över generationer har 

historiskt haft mindre benägenhet att ta in externa finansiärer. Dessa ägare tenderar till att ta 

kontroll över den löpande verksamheten inom företaget för att tillgodose sina egna intressen då 

man äger de flesta utav aktierna (Cronqvist & Nilsson, 2005). Tidigare forskning har under det 

senaste decenniet påvisat ett varierat resultat för ägarstruktur som påverkande faktor på företags 

frivilliga informationsdelning (Khlif et al., 2017). 
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1.2 Problemformulering 

Det är viktigt för intressenten att företag informationsdelar (Khlif et al., 2017).  

Genom att dela information om företagets verksamhet samt position på marknaden ges 

intressenter en större insyn i företagets framtida ekonomiska fördelar, vilket resulterar i ett lägre 

risktagande för investerare och därmed ökad investeringsbenägenhet (McLeay, 2004). De 

framtida ekonomiska fördelarna kan presenteras genom att exempelvis redovisa företagets 

aktivitet inom forskning och utveckling samt framgångar inom investeringar (McLeay, 2004).  

Intressenternas bedömningsförmåga baseras på den kvalité och mängd information som 

företagen signalerar ut (FASB, 2001). Efterfrågan på frivillig information har ökat, i synnerhet 

hos börsnoterade företag, då en börsnotering öppnar upp för finansiering från externa 

investerare (Broberg, Tagesson & Collin, 2010). 

 

På senare tid har debatten om frivillig information fokuserats kring två begrepp; 

informationsgap samt transparens i finansiella rapporteringen (Broberg et al., 2010). 

Transparensen avser den tydlighet och kvalité på informationen som företagen förmedlar. 

Informationsgap uppstår när ena parten besitter mer information än motsvarande part 

(Abdioglu, Bamiatzi, Cavusgil, Khurshed, Stathopoulos, 2015). Då intressenten erhåller mindre 

information från företaget anses informationsgapet vara större vilket leder till sämre 

förutsättningar för intressenten (Lambert, Leuz & Verrecchia, 2011). Ett större informationsgap 

och lägre transparens i företags finansiella rapportering leder till högre agentkostnader, större 

risktagande för externa investerare och lägre tillförlitlighet gentemot företaget (Healy & Palepu, 

2001; Watson, Shrives & Marston, 2002; Broberg et al., 2010). Det blir även svårt för 

intressenter att göra en bedömning av vad utebliven informationsdelning medför, då 

informationen kan vara av både positiv och negativ bemärkelse (Broberg et al., 2010). 

 

För att kunna mäta och värdera företags frivilliga informationsdelning tillämpas 

värderingsindex som metod (Meek, Roberts & Gray, 1995; Eng & Mak, 2003; Broberg et al., 

2010). Genom värderingsindexet kontrolleras ett antal informationspunkter som värderas utefter 

innehållet och kvalitén på den presenterade informationen. Värderingsindexet har gjort det 

möjligt att se skillnader i nivåer på informationsdelning hos olika företag. Med hjälp av 

värderingsindexet har man försökt ta reda på vad det faktiskt är som förklarar variationer av 

informationsdelning, varav ett informationsgap eller låg transparens kan uppstå (Khlif et al., 
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2017). Stort fokus har hamnat på att försöka finna samband mellan företags karaktäristiska drag 

och informationsdelningen för att bättre kunna förstå variationerna (Khlif et al., 2017).  

 

På senare tid har forskningsfokuset även hamnat på att studera huruvida bolagsstyrning 

påverkar den frivilliga informationsdelningen (Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2010). 

Ägarstrukturen har dragit till sig intresse då den anses ha en påverkan enligt teorin om insider-

outsidersystem, som förklarar att en ägarstruktur som består av högt koncentrerade ägarandelar 

resulterar i ett större informationsgap till den externa intressenten (Ooghe & De Langhe, 2002; 

Connelly, Hoskisson, Tihanyi & Certo, 2010; Hope, 2013). Detta då företag med ägare som 

besitter stora röstandelar inte är lika beroende av externa intressenter och därför inte redovisar 

lika stor mängd frivillig information (Khlif et al., 2017). Då företag i Sverige kan använda sig 

av röstdifferentierade aktier, så kallade aktieserier, leder detta till att investerare med stor 

rösträtt kan äga liten andel kapital i företaget (Eklund & Wiberg, 2006). Detta resulterar i en 

högre efterfrågan på frivillig information, alltså ett mindre informationsgap mellan investeraren 

och företaget (Eklund & Wiberg, 2006).  

 

Ett företag som fått utstå stor kritik för att ha redovisat för lite information i sin årsredovisning 

är det kontrollägda företaget H&M. H&M har blivit utsett till det företag på OMXS30 som 

redovisar framtidsorienterad information sämst (Hägerstrand, 2017). Åkerman (2017) 

framhäver att H&M, i samband med deras nedgång på börsen med 33% under år 2017 har haft 

det svårt på grund av att informationsgapet varit stort och transparensen låg i årsredovisningen. 

Enligt Hägerstrand (2017) har investerare ej blivit bemötta med den information de efterfrågat 

och därmed har H&M fått svårt att bibehålla och erhålla nytt investeringsstöd.  

 

Ägarstrukturens samband till företags informationsdelning har undersökts genom att mäta 

koncentrationen av ägande (Eng & Mak, 2003; Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2010; 

Broberg et al., 2010; Khlif et al., 2017). Forskningen har dock genererat ett varierat resultat 

varav uppmanande till vidare undersökning av ägarstrukturen har förmedlats (Garcia-Meca & 

Sanchez-Ballesta, 2010; Khlif et al., 2017).  

 

Storlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad är variabler som fått ta stor plats inom 

forskningsområdet. Forskare har funnit det påtagligt att företagets storlek skapar variation i 

informationsdelningen (Khanna, Palepu & Srinivasan, 2004; Barako, Hancock & Izan, 2006; 
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Cormier, Aerts, Ledoux & Magnan, 2010; Broberg et al., 2010). Lönsamhet och 

skuldsättningsgrad har enligt teorier som principal-agentteorin och signaleringsteorin en 

koppling till företags informationsdelning (Laffont & Martimort, 2001, s. 12; Watson et al., 

2002). Prencipe (2004) fann sambandet mellan lönsamhet och informationsdelning vara icke 

statistiskt signifikant i sin undersökning i Italien, vilket även Barako et al (2006) gjorde i 

Kenya. Akhtaruddin och Rouf (2012) fann istället lönsamheten vara statistiskt signifikant då 

företag i Bangladesh studerades. Även skuldsättningsgradens samband till informationsdelning 

har uppvisat variation där Eng och Mak (2003) fann ökad skuldsättningsgrad ha en negativ 

påverkan på informationsdelning medan Broberg et al (2010) fann ett positivt samband. Det har 

därför varit svårt att fastställa konkreta samband, vilket väcker intresse för att vidare undersöka 

sambanden på svenska företag. 

 

Då det är kontrollägandet som dominerar ägarstrukturen i Sverige kommer därför denna studie 

undersöka samband mellan ägarstruktur och företags frivilliga informationsdelning i hänsyn till 

ägarmodellerna spritt och kontrollägande. Samtidigt undersöks om och hur storlek, lönsamhet 

och skuldsättningsgrad påverkar företags frivilliga informationsdelning i Sverige.  

1.3 Frågeställningar 

 

➢ Vilka faktorer påverkar företags frivilliga informationsdelning?  

➢ Hur påverkar faktorerna företags frivilliga informationsdelning?  

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur frivillig informationsdelning varierar hos olika företag och vilka 

faktorer som påverkar variationen, för att få förståelse för informationsgap samt transparens i 

årsredovisningen. 
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1.5 Avgränsningar 

Årsredovisningar valdes på grund av att de är informationsrika och ses som den mest 

intressanta informationskällan att undersöka för frivillig information (Shehata, 2014). Valet av 

årsredovisningar innebar att studien utgick från den primära källan och att informationen ansågs 

vara relevant då företaget valt att publicera detta enligt god redovisningssed (SFS 1995:1554). 

De årsredovisningar som studerades var publicerade år 2016. Detta på grund av att flertalet av 

företagens årsredovisningar för år 2017 inte var tillgängliga vid tidpunkten för studiens 

genomförande. 

 

Denna studie avgränsar sig från lagstadgad information utifrån vad ÅRL, RFR 1 och IFRS 

säger (SFS 1995:1554; RFR, 2016; IFRS, 2018).  

 

Multinationellt ägande innebär att företagets ägande även består av utländska ägare (Huafang & 

Jianguo, 2007). Denna studie undersökte svenska företag noterade på Nordic Large Cap vilket 

inkluderar de största svenska företagen. Notering på Nordic Large Cap innebär ett öppnande för 

finansiering vilket leder till att utländska ägare enkelt kan köpa in sig i företaget. Variation i den 

frivilliga informationen beroende på multinationellt ägande hade inte kunnat mätas ordentligt då 

samtliga företag har utländska ägare.  

  

Statligt ägande valdes även att bortses från med fog för att det var kontrollägandet som var 

intressant att undersöka på grund av dominansen den uppvisat i den svenska ägarstrukturen 

(Jakobsson & Wiberg, 2014). 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs för de teorier och den tidigare forskning som är relevant för analys av 

studiens resultat. Avsnittet inleds med att presentera informationsdelning, värdering av frivillig 

information, principal-agentteorin, signaleringsteorin och insider-outsidersystem. Sedan 

redogörs för den tidigare forskning inom ämnena frivillig information samt svensk ägarstruktur 

och studiens hypoteser formas efter dessa.  

2.1 Informationsdelning 

Informationsdelning är extremt viktigt för en väl fungerande kapitalmarknad. Genom olika 

former av informationsdelning förklaras företagets välmående och funktion till dess 

intressenter. Några olika former som företagen använder sig av för att dela information är 

presentationer, presskonferenser, internet, pressmeddelanden och finansiella rapporter (Healy & 

Palepu, 2001). Enligt Shehata (2014) ses årsredovisningen som den mest informationsrika och 

är därmed intressant att undersöka i samband med frivillig information. Informationsdelning 

används dels för att minska informationsgapet mellan företag och intressent men även för att 

öka transparensen i årsredovisningen (Core, 2001; Healy & Palepu, 2001; Lambert et al., 2011). 

 

Informationen som redovisas kan delas upp i två delar; obligatorisk information och frivillig 

information. Den obligatoriska informationen är den information som enligt regelverk och 

nationell kod måste redovisas (Healy & Palepu, 2001). Frivillig information är den information 

som företag frivilligt redovisar utöver den information som är lagstadgad. Efterfrågan på 

frivillig information har över tid ökat och den anses vara viktig att redovisa, både för företaget 

och intressenten (Lightstone & Driscoll, 2008). 

 

Informationsdelning har sedan år 1970 varit ett intressant forskningsområde, då det starkt 

förknippas med företagets vidare välgång att redovisa bra och värdefull information för 

intressenterna (Khlif et al., 2017). Den informationen som delas genom årsredovisningar har 

enligt tidigare forskning visat sig variera beroende på ett antal olika faktorer (Khlif et al., 2017). 

Fokuset bland faktorerna som undersökts har legat på företagens karaktäristiska drag och 

bolagsstyrningens mekanismer (Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2010; Khlif et al., 2017). 
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2.2 Värdering av frivillig information 

Värdering av företags frivilliga informationsdelning är av stort intresse då efterfrågan på 

information och transparens i årsredovisningen har ökat (Broberg et al., 2010). 

Vid värdering av frivillig information tillämpas ett värderingsindex. Ett värderingsindex 

möjliggör en jämförelse av kvalitén och mängden information som publiceras för att motverka 

informationsasymmetri och låg transparens i årsredovisningen. Med hjälp av värdering av 

frivillig information kan det vidare undersökas varför och hur variationer av 

informationsdelning uppstår. 

 

Vid val av värderingsindex har denna studie tagit hänsyn till tidigare forskares index (Meek et 

al., 1995; Eng & Mak, 2003; Broberg et al., 2010). Samtliga forskare använde sig av ett 

värderingsindex för att värdera frivillig information i årsredovisningen. Ett värderingsindex 

innebär att det inkluderas ett antal rubriker som omfattar ett antal informationspunkter. 

Rubrikerna förklarar det informationsområde som avses undersökas och informationspunkterna 

är den detaljerade information inom rubriken som undersöks. Informationspunkterna värderas 

enligt ett poängsystem baserat på den mängd och kvalité på informationen som presenteras. 

 

Värderingsindex för frivillig information i tre forskningar studerades (Meek et al., 1995; Eng & 

Mak, 2003; Broberg et al., 2010). Det framhävdes att samtliga använde sig av ett liknande 

värderingsindex vilket demonstreras i tabell 1. 
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Tabell 1. Jämförelse av tidigare forskares värderingsindex 

Broberg, Tagesson & Collin 

(2010) 

Eng & Mak (2003) Meek, Roberts & Gray (1995) 

1. General information 1. General corporate 

information 

1. General corporate 

information 

2. Strategy 2. Corporate strategy 2. Corporate strategy 

3. Research & Development 3. Management discussion and 

analysis 

3. Acquisition and Disposals 

4. Future-oriented information 4. Future prospects 4. Research & Development 

5. Share related information 5. Other useful strategic 

information 

5. Future prospects 

 6. Employee information 6. Information about directors 

 7. Other useful non-financial 

disclosure 

7. Employee information 

 8. Performance indicators 8. Social policy and value added 

information 

 9. Financial ratios 9. Segmental information 

 10. Projected information 10. Financial review 

 11. Foreign currency 

information 

11. Foreign currency 

information 

 12. Other useful financial 

information 

12. Stock price information 

 

Genom jämförelse har det framhävts att samtliga forskare i tabell 1 har tillämpat samma 

värderingsindex men undersökt olika informationspunkter. Som tabell 1 illustrerar inkluderade 

Broberg et al (2010) endast 5 rubriker till skillnad från Eng och Mak (2003) samt Meek et al 

(1995) som inkluderade 12 rubriker vardera. Under dessa rubriker inkluderades och 

undersöktes ett antal informationspunkter. Broberg et al (2010) undersökte 68 punkter, Eng och 

Mak (2003) 46 och Meek et al (1995) 85 informationspunkter.  

 

Då värderingsindexet är frekvent använd vid undersökning av frivillig informationsdelning ses 

metoden som väletablerad inom forskningsfältet. 
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2.3 Principal-agentteorin  

Principal-agentteorin utgår ur ett ekonomiskt perspektiv från att aktieägaren delegerar ansvar 

till ledningen i företaget. Pavlou, Liang och Xue (2007) berör de två centrala problemen som 

uppstår vid tillämpning av teorin. Pavlou et al (2007) separerar dessa två problem i två olika 

tidsaspekter, före kontrakt och efter kontrakt mellan agenten och principalen. 

- “Hidden information” agenten besitter mer information vilket leder till att principalen 

har en missgynnad position som resulterar till ett informationsgap mellan principalen 

och agenten. 

 

- “Hidden action” agentens motiv kan skilja sig mot principalens vilket senare leder till 

en intressekonflikt. Agenten kan utföra sin tjänst på så sätt att det gynnar en själv och 

missgynnar principalen. 

Enligt principal-agentteorin antas det att båda parterna har ett egenintresse och vid möjlighet så 

nyttomaximerar parterna sina vinster (Pavlou et al., 2007). Det blir svårt för ägarna att särskilja 

om och till vilken del agenten utför sina uppdrag utifrån företagets eller sitt eget intresse 

(Laffont & Martimort, 2001, s. 12). Lösning till dessa problem är att undersöka de signaler 

agenten sänder ut och uppvakta agentens arbetsprocess i hopp om att undvika en 

intressekonflikt (Pavlou et al., 2007). 

  

Enligt principal-agentteorin så har företagets lönsamhet ett samband med 

informationsgivningen. Informationsgap som uppstår mellan parterna leder enligt teorin till att 

företagen inte maximerar sin lönsamhet (Laffont & Martimort, 2001, s. 54–55). 

 

Principal-agentteorin förklarar ett samband där företagets storlek leder till ökade 

agentkostnader. Större företag kan genom ökad informationsdelning minska på 

agentkostnaderna (Prencipe, 2004). 

 

Enligt Watson et al (2002) antas även skuldsättningsgraden ha en koppling till frivillig 

informationsdelning. Med en högre skuldsättningsgrad antas företag informationsdela mer för 

att öka sin kreditvärdighet. 
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Tidigare forskning har kommit fram till att olika ägarstrukturer i företagen har en inverkan i 

principal-agentteorin (Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2010). Informationsgapet tenderar till 

att vara större i företag som präglas av ett spritt ägande, då aktieägarna äger mindre andelar och 

inte är lika delaktiga i företagets drift. Detta samtidigt som det i företag som är kontrollägda 

finns större förståelse för företagets verksamhet på grund av involveringen i rörelsen där det 

även förekommer att ägarna sitter med i ledningen (Lopes & Rodrigues, 2007). Utifrån detta 

perspektiv anses det att problemet mellan aktieägare och ledning hellre uppstår i företag med 

spridd ägarstruktur än i företag som är kontrollägda. Detta leder till ett större informationsgap 

mellan företag med spridd ägarstruktur och aktieägare, vilket leder till att företaget redovisar en 

större mängd frivillig information än kontrollägda företag (Cormier et al., 2005; Garcia-Meca & 

Sanchez-Ballesta, 2010). 

2.4 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin består av fyra grunddelar som tillsammans utgör en process av samspel. 

Processen äger rum i en miljö definierad som ”signaling environment”. Processen börjar med 

att företaget som besitter information om sina produkter sänder ut dessa i form av signaler till 

intressenten som i sin tur tolkar dessa. Intressenten skickar därefter feedback till företaget 

gällande signalen som sedan utifrån feedbacken kan förbättra produkten och på så sätt dra till 

sig mer potentiella intressenter (Connelly, Certo, Ireland, Reutzel, 2011). Signaleringen sker 

mellan två parter där det råder informationsasymmetri. Detta sker via parten som besitter 

informationen och parten som strävar efter informationen (Connelly et al., 2011).  

  

Mavlanova, Benbunan-Fich och Koufaris (2012) framhåller en relation mellan signalering och 

kvalité. Företagen signalerar ut den kvalité som erbjuds dels för att differentiera sig från 

konkurrenter men även för att nå ut till fler intressenter. Connelly et al (2011) menar även de att 

företagens signaler skiljer sig gällande kvalitén. Företag som ser fördelar med att signalera ut 

information även fast de saknar förutsättningarna för kvalitén är mer benägna att falsifiera 

informationen. 

 

Watson et al (2002) la även stor vikt vid att trovärdigheten i informationen som signaleras ut till 

olika aktörer måste vara hög för att undvika risken av att eventuella framtida signaler ignoreras 

och anses vara falska. Watson et al (2002) ansåg att det kunde vara företaget behjälpligt att 

signalera ut en del av företagens finansiella nyckeltal med hjälp av signaleringsteorin. Watson 
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et al (2002) påstod att de olika nyckeltal som han såg som potentiellt positiva ska presenteras 

för att eventuellt differentiera sig mot konkurrenterna. Dessa nyckeltal är investeringar, 

lönsamhet, effektivitet och likviditet. Connelly et al (2011) kopplar även signaleringsteorin till 

lönsamhet. Företag som signalerar högre lönsamhet mot konkurrenter attraherar fler intressenter 

som är villiga att köpa in sig i företaget. 

2.5 Insider-outsidersystem 

Informationsgapet mellan ledning och investerare ses som ett stort problem för investerarna 

(Frankel & Li, 2004). Investerare erhåller varierande mängd information beroende på om 

företaget omfattas av ett outsider- respektive insidersystem (Lopes & Rodrigues, 2007). Ett 

outsidersystem innebär att företaget i huvudsak finansieras av ett spritt ägande och ett 

insidersystem av ett kontrollägande (Ooghe & De Langhe, 2002).  

 

Beroende på företagens ägarstruktur redovisas och förmedlas information olika. Då företag 

enligt ett outsidersystem är beroende av en mängd investerare så antas informationen som 

redovisas i de företagen vara större till mängden och värdefullare i innehållet (Lopes & 

Rodrigues, 2007). Företag som omfattas av ett insidersystem består oftast av ett fåtal ägare med 

högt koncentrerade röster (Ooghe & De Langhe, 2002). Den höga andelen röster hos ägarna 

leder till hög medverkan i företagets verksamhet vilket bidrar till tillgång av så kallad 

insiderinformation från företaget. Företaget har därför inte lika stort behov av att offentliggöra 

informationen då de centrala ägarna får informationen från insidan (Lopes & Rodrigues, 2007). 

 

Enligt Ooghe och De Langhe (2002) omfattas de Angloamerikanska länderna av ett 

outsidersystem och de kontinentaleuropeiska av ett insidersystem. Sverige inkluderas bland de 

kontinentaleuropeiska länderna och förknippas med ett kontrollägande (Jakobsson & Wiberg, 

2014). I ett insidersystem uppstår enligt teorin ett större informationsgap mellan företaget och 

dess intressenter, vilket leder till en försämrad bedömningsförmåga för intressenten (Lopes & 

Rodrigues, 2007).  

 

 

 



 

 
13 

 

2.6 Tidigare forskning inom frivillig information 

Det har under de senaste 40 åren varit av intresse att finna faktorer som orsakar variation i 

företags frivilliga informationsdelning (Khlif et al., 2017). Stort fokus har för att motverka 

informationsgap och låg transparens i årsredovisningen hamnat på att finna samband mellan 

företags karaktäristiska drag och frivillig information (Core, 2001; Healy & Palepu, 2001; 

Lambert et al., 2011, Khlif et al., 2017). 

 

Större företag förknippas med en högre aktivitet i företaget och därför har ett potentiellt 

samband mellan ökad informationsdelning och ett företags storlek fått utrymme inom 

forskningen (Barako et al., 2006). Principal-agentteorin förklarar även ett positivt samband 

mellan storlek och högre agentkostnader, vilket ses som en anledning till att företagen 

informationsdelar mer (Prencipe, 2004). Khanna et al (2004) undersökte sambandet mellan 

storlek och den frivilliga informationen i årsredovisningen varav de fann sambandet vara 

positivt samt statistiskt signifikant. Det positiva sambandet mellan storlek och frivillig 

informationsdelning bestyrks även av, Barako et al (2006), Broberg et al (2010) samt Cormier 

et al (2010).  

 

Med fog från avsnittets diskussion ställs följande hypotes upp:  

 

❖ ”H1: Det finns ett positivt samband mellan företagets storlek och mängden frivillig 

information i årsredovisningen.”  

 

Lönsamhet finner argument för ett samband till frivillig information genom bland annat 

principal-agentteorin och signaleringsteorin. Enligt signaleringsteorin innebär ett högre lönsamt 

företag en ökad mängd informationsdelning från ledningen (Watson et al., 2002). En högre 

lönsamhet i ett företag skulle ur principal-agentteorins synvinkel förklara att informationsgapet 

mellan ledning och ägare är mindre, då man till viss del kan utesluta att agenten arbetar för egen 

vinning (Laffont & Martimort, 2001, s. 12). Prencipe (2004) samt Barako et al (2006) har i sitt 

resultat uppvisat ett icke statistiskt signifikant samband mellan lönsamhet och frivillig 

information och därför ej kunnat dra några slutsatser om det. Trots det icke signifikanta 

samband de tidigare nämnda forskare framhävt, görs vidare forskning om sambandet och 

variabeln inkluderas fortsatt inom forskningsfältet (Broberg et al., 2010; Akhtaruddin & Rouf, 

2012).  
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Med fog från avsnittets diskussion så ställs följande hypotes upp: 

 

❖ ”H2:  Det finns ett positivt samband mellan företagets lönsamhet och mängden frivillig 

information i årsredovisningen.” 

 

Vidare har det forskats kring vilken påverkan företagets skuldsättningsgrad har på frivillig 

informationsdelning. Barako et al (2006) förklarar att det finns incitament för företag med en 

högre skuldsättningsgrad att redovisa en ökad mängd frivillig information, detta för att förbättra 

möjligheten till att få vidare finansiellt stöd. Dock har resultatet för skuldsättningsgradens 

påverkan varit varierat (Barako et al., 2006). Eng och Mak (2003) undersökte sambandet i sin 

studie och kom där fram till ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och frivillig 

information. Detta innebar att företag med lägre skuldsättningsgrad redovisade mer frivillig 

information i sina årsredovisningar (Eng & Mak, 2003). Enligt Watson et al (2002) stödjer även 

principal-agentteorin ett samband mellan skuldsättningsgrad och frivillig information men 

förklarar sambandet som positivt precis som Prencipe (2004) samt Broberg et al (2010). I denna 

studie görs antagandet att skuldsättningsgraden har en positiv påverkan på frivillig information 

hos svenska företag. 

 

Med fog från avsnittets diskussion så ställs följande hypotes upp: 

 

❖ ”H3: Det finns ett positivt samband mellan företagets skuldsättningsgrad och mängden 

frivillig information i årsredovisningen.” 

 

På senare tid har fokuset även hamnat på att undersöka hur ägarstrukturen påverkar företags 

frivilliga informationsdelning (Connelly et al., 2010; Hope, 2013). Det har forskats om 

huruvida ägar- och ledningsstruktur påverkar frivillig informationsdelning hos företag i 

Singapore (Eng & Mak, 2003). Det upptäcktes i studien att en högre koncentration av 

“managerial ownership”, där ägare både styr och äger företaget, leder till minskad frivillig 

informationsdelning. Eng och Mak (2003) drar slutsatsen att kontrollägande inte påverkar 

frivillig informationsdelning, åtminstone inte när kontrollägande definieras som 5% eller mer 

(Eng & Mak, 2003). Garcia-Meca och Sanchez-Ballesta (2010) framhäver att en högre 

koncentration av ägare påverkar frivillig informationsdelning negativt. Detta gjorde även Khlif 

et al (2017) i sin studie baserad på 69 empiriska studier inom forskningsfältet över 13 år. Enligt 
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Broberg et al (2010) sker endast en marginell ökning av frivillig information i årsredovisningen 

hos företag som är spritt ägda. Dock minskar företags frivilliga informationsdelning vid en 

högre ägarkoncentration (Broberg et al., 2010). Forskningen kring sambandet mellan 

ägarstruktur och frivillig information förklaras med ett stort varierande resultat (Khlif et al., 

2017). Garcia-Meca och Sanchez-Ballesta (2010) uppmanar till att vidare undersöka sambandet 

mellan ägarstruktur och frivillig information från annat perspektiv.  

 

Med fog från avsnittets diskussion så ställs följande hypoteser upp: 

 

❖ ”H4: Det finns ett negativt samband mellan kontrollägda företag och mängden frivillig 

information i årsredovisningen.” 

 

❖ ”H5: Det finns ett positivt samband mellan ägarspridda företag och mängden frivillig 

information i årsredovisningen.” 
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2.7 Svensk ägarstruktur och differentierad rösträtt 

Den höga ägarkoncentrationen har under decennier associerats som det typiska draget i svensk 

ägarstruktur (Jakobsson & Wiberg, 2014). Det rådande regelverk och svensk kod för 

bolagsstyrning i Sverige är formade på så sätt att det ska gynna kontrollägandet. Enligt 3 kap §3 

i Aktiebolagslagen är syftet med aktiebolagets verksamhet att generera vinster till aktieägarna 

(ABL, SFS 2005:551). Enligt §1: ”God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för 

aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt” framgår det att svensk kod 

för bolagsstyrning gynnar majoritetsägande (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

 

Utvecklingen av de svenska regelverken har under de senaste decennierna formats efter de 

regelverk som framställts i de angloamerikanska länderna. Regelverken kring bolagsstyrning 

har främst blivit inspirerade av Storbritanniens utveckling av reglerna (Henrekson & Jakobsson, 

2012). Det typiska draget för den angloamerikanska modellen vid bolagsstyrning är att 

ledningen har betydligt mer makt där än hos de länder där regelverket motverkar ett så kallat 

ledningsstyre. I Sverige är ett ledningsstyre inte möjligt på grund av utformningen av 

regelverket i aktiebolagslagen som främjar ett mer kontrollägt styre och tillgodoser mer makt 

till aktieägarna (Henrekson & Jakobsson, 2012). 

 

Incitamentet att investera i de svenska företagen minskar då man anser företagen som 

“herrelösa”. Ledningen har inte de legala rättigheterna att motsätta sig mot en aktieägare som 

besitter tillräckligt mycket makt. Ledningen riskerar därmed att bli avsatta om ägarna skulle 

önska det (Jakobsson & Wiberg, 2014). Utövandet av differentierad rösträtt i Sverige har 

historiskt sett varit mycket högre än i de flesta länderna (Faccio & Lang, 2002). Statistik tyder 

på att Sverige är ett av de ledande länderna gällande användning av kontrollinstrument 

(Jakobsson & Wiberg, 2014). Användande av kontrollinstrument som exempelvis olika 

röststyrka per aktie låg under 2014 på 47,5% bland alla företagen på Stockholmsbörsen. Sedan 

1980-talet har kontrollinstrument varit ett verktyg för kontrollägare att bibehålla sin ledande 

position i företaget med en betydligt mindre kapitalandel (Jakobsson & Wiberg, 2014).  

 

Med fog för avsnittets diskussion ställs följande hypotes upp:  

 

❖ ”H6: Det finns ett negativt samband mellan användning av differentierad rösträtt och 

mängden frivillig information i årsredovisningen.” 
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3. Metod 

I metodavsnittet förklaras studiens tillvägagångssätt. Processen för insamling och bearbetning 

av empiri förklaras och hur studiens centrala variabler värderas samt definieras. 

Avslutningsvis ställs kritik mot studiens tillvägagångssätt. 

3.1 Forskningsstrategi 

Denna studie tog ansats i en deduktiv metod då den utgick från tidigare forskning och teorier 

för prövning av dessa (Bryman & Bell, 2013, s. 31). En kvantitativ forskningsmetod 

tillämpades i studien då det var statistiska samband mellan ett antal oberoende variabler och 

frivillig information som undersöktes. Den numeriska data som samlades in kvantifierades och 

sammanställdes i form av tabeller och regressionsanalyser (Bryman & Bell, 2013, s. 162).  

 

I denna studie användes statistiska forskningsmetoder där signifikansen testades mellan olika 

variabler för att förkasta eller bekräfta ett antal antagna hypoteser. Hypotesprövning valdes för 

denna studie då ett antal antaganden om olika samband mellan oberoende variabler och frivillig 

information undersöktes. För att kunna värdera den frivilliga informationen i årsredovisningen 

tillämpades ett värderingsindex. Värderingsindexet formades i förhållande till Meek et als 

(1995) värderingsindex.  

 

En regressionsmodell skapades där ett antal oberoende variabler genom regressions- och 

korrelationsanalyser statistiskt testades mot frivillig information. Detta för att finna samband 

mellan företags frivilliga informationsdelning och ett antal faktorer. Faktorerna som valts för 

denna studie är kontrollägande (KONTR), användning av differentierad rösträtt (DRÖST), 

storlek mätt i nettoomsättning (STOR), lönsamhet mätt i räntabilitet på eget kapital (LÖN) samt 

skuldsättningsgrad (SKULD). Samtliga variabler, exklusive differentierad rösträtt var tagna från 

tidigare studier där antagandet av ett kausalitetssamband till frivillig information har 

konstaterats (Eng & Mak, 2003; Prencipe, 2004; Khanna et al., 2004; Barako et al., 2006; 

Broberg et al., 2010; Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2010; Cormier et al., 2010; Akhtaruddin 

& Rouf, 2012; Khlif et al., 2017). 

 

Sambandet mellan ägande och frivillig informationsdelning har tidigare mätts i andel 

ägarkoncentration men med hänsyn till det varierande resultatet har Garcia-Meca och Sanchez-

Ballesta (2010) uppmanat till vidare undersökning ur annan aspekt. För denna studie valdes 
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svensk ägarstruktur, som utmärker sig genom en dominans av kontrollägande och användning 

av differentierad rösträtt (Jakobsson & Wiberg, 2014). Användning av differentierad rösträtt 

inkluderades i forskningsfältet för första gången i denna studie då det är en 

bolagsstyrningsmekanism som flertal företag frekvent använder i Sverige (Jakobsson & 

Wiberg, 2014).  

3.2 Urval 

Urvalet omfattade samtliga svenska företag börsnoterade på Nordic Large Cap. Nordic Large 

Cap innehåller Nordens största börsnoterade företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro. 

Antalet företag som togs med i denna studie blev 74 stycken. Börsnoterade företag valdes då 

Ahmed och Courtis (1999) fann variabeln börsnotering som en positivt påverkande faktor till 

företags frivilliga informationsdelning.  

 

Large Cap segmentet valdes på grund av den stora roll de har på den svenska marknaden. Då 

dessa företag har en stor påverkan på näringslivet ansågs de representera svensk ägarstruktur 

bäst (Tillväxtverket, 2018). De företag som valdes för studien var endast företag som varit 

listade på Nordic Large Cap från 2016 års början till slut. En kontroll för att bekräfta 

börsnoteringen över perioden gjordes via företagens årsredovisningar.  

 

Då detta var en undersökning av den svenska ägarstrukturen togs endast företag som hade sitt 

säte i Sverige med i denna studie.  

 

I studien användes urvalstekniken icke-sannolikhetsurval. Med ett icke-sannolikhetsurval hade 

vissa enheter i studiens population större chans att medverka i denna studie än andra (Bryman 

& Bell, 2013, s. 190).  
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3.3 Beroende variabel 

Frivillig redovisad information (FRI): Frivilligt redovisad information var den redovisade 

information som inte var obligatorisk att redovisa enligt ÅRL, IFRS och RFR 1 (SFS 

1995:1554; RFR, 2016; IFRS, 2018).  

 

I årsredovisningarna värderades informationen genom att undersöka ett antal 

informationspunkter. Om informationen fanns med i årsredovisningen fick 

informationspunkten värdet 1 och om informationen ej fanns med fick informationspunkten 

värdet 0. De olika informationspunkterna med antingen värdet 1 eller 0 gav tillsammans genom 

en ekvation FRI poäng, vilket var värdet på den frivilligt redovisade informationen i företagets 

årsredovisning. För att värdera den frivilliga informationen genom FRI poäng, tillämpades ett 

värderingsindex. 

 

Genom jämförelse av de 3 värderingsindexen i den teoretiska referensramen (se tabell 1) 

framhävdes det att Meek et als (1995) värderingsindex var mest utvecklat då de inkluderade 

flest rubriker och informationspunkter. Med resonemang för att Meek et als (1995) 

värderingsindex var mer utvecklat valde denna studie att tillämpa deras värderingsindex, vilket 

presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Val av modell för värderingsindex 

Meek, Roberts & Gray (1995) 

1. General corporate information 

2. Corporate strategy 

3. Acquisition and Disposals 

4. Research & Development 

5. Future prospects 

6. Information about directors 

7. Employee information 

8. Social policy and value added information 

9. Segmental information 

10. Financial review 

11. Foreign currency information 

12. Stock price information 
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I studien skalades Meek et als (1995) värderingsindex av och formades efter vad ÅRL, IFRS 

och RFR 1 definierade som obligatoriskt (SFS 1995:1554; RFR, 2016; IFRS, 2018). Detta 

resulterade i 15 kvarvarande informationspunkter som inkluderades i värderingsindexet vilka 

illustreras nedan: 

 

 Tabell 3. Studiens värderingsindex för pilotundersökning 

FRI Värdering Benämning 

Antal sidor (SIDtot - SIDirr) x 0,01 SID 

Plats F&U (0/1) PFU 

Anställda F&U (0/1) AFU 

Marknadskonkurrens (0/1) KON 

Marknadsanalys (0/1) ANA 

Marknadsposition (0/1) POS 

Anställdas avdelning/post (0/1) AVD 

Utbildning (0/1) UTB 

Finansiell historik (0/1) FHI 

Inflations antaganden (0/1) INF 

Donation (0/1) DON 

Förvaltningsberättelse antal ord/1000 FÖR 

Hållbarhetsrapport (0/1) HÅL 

Högsta aktiepris (0/1) HAP 

Lägsta aktiepris (0/1) LAP 

 

Med detta index tillämpades en pilotundersökning på 12 företag för att testa 

informationspunkterna (för pilotundersökningen, se bilaga 1). Detta för att få en bild av hur 

värderingsindexet fungerar vid insamling av empiri (Bryman & Bell, 2013, s. 106). Genom 

pilotundersökningen analyserades det att högsta aktiepris, lägsta aktiepris och hållbarhetsrapport 

fick värdet 1 i samtliga företag varav dessa togs bort från indexet. Då donationer endast 

redovisades hos företag som gjort några ansågs inte detta ge en rättvisande bild för företagens 

FRI. Därmed togs även donationer bort från värderingsindexet. Förvaltningsberättelse i antal ord 
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exkluderades från indexet då gränserna för vad som inkluderades i en förvaltningsberättelse 

varierade stort i företagens redovisning. 

 

Efter pilotundersökningen såg indexet ut på detta sätt: 

 

Tabell 4. Studiens slutgiltiga värderingsindex 

FRI Värdering Benämning 

Antal sidor (SIDtot - SIDirr) x 0,01 SID 

Plats F&U (0/1) PFU 

Anställda F&U (0/1) AFU 

Marknadskonkurrens (0/1) KON 

Marknadsanalys (0/1) ANA 

Marknadsposition (0/1) POS 

Anställdas avdelning/post (0/1) AVD 

Utbildning (0/1) UTB 

Finansiell historik (0/1) FHI 

Inflationsantaganden (0/1) INF 

 

Genom värderingsindexet kunde den frivilliga informationen i företagens årsredovisningar 

värderas enligt denna ekvation: 

 

FRI = SID + PFU + AFU + KON + ANA + POS + AVD + UTB + FHI + INF  

 

Förklaringar till värderingsindex: 

Antal sidor = Antal sidor i årsredovisningen exkluderat irrelevanta sidor. Där irrelevanta sidor 

definierades som en sida med endast bild eller reklam. Värdet multiplicerades med en 

hundradel för att bli skalenligt med resterande variabler. Informationspunkten konstruerades för 

denna studie. Detta för att få med den sammanlagda mängden information som presenteras i 

årsredovisningen. Då värderingsindexet har skalats av från obligatorisk information och vissa 

redovisar en större mängd information trots att den är obligatoriskt kan informationen även ses 

som frivillig information. 
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Plats F&U = Presentation av plats där företaget bedriver forskning och utveckling. 

Informationspunkten tillämpades med stöd från Meek et als (1995) värderingsindex. 

 

Anställda F&U = Företaget redovisade antalet anställda inom området forskning och 

utveckling. Informationspunkten tillämpades med stöd från Meek et als (1995) 

värderingsindex. 

 

Marknadskonkurrens = Förklaring till hur företaget skulle vinna starkare konkurrenskraft på 

marknaden. Informationspunkten tillämpades med stöd från Meek et als (1995) 

värderingsindex. 

 

Marknadsanalys = Presentation av marknadsutveckling. Informationspunkten tillämpades 

med stöd från Meek et als (1995) värderingsindex. 

 

Marknadsposition = Presentation av konkurrenter på befintlig marknad. Informationspunkten 

tillämpades med stöd från Meek et als (1995) värderingsindex. 

 

Anställdas avdelning = Presentation av antal anställda uppdelat i olika avdelningar. 

Informationspunkten tillämpades med stöd från Meek et als (1995) värderingsindex. 

 

Utbildning = Presentation av antal anställda som utbildats. Informationspunkten tillämpades 

med stöd från Meek et als (1995) värderingsindex. 

 

Finansiell historik = Presentation av finansiell historik 6 år bakåt eller mer. 

Informationspunkten tillämpades med stöd från Meek et als (1995) värderingsindex. 

 

Inflationsantaganden = Presentation av företagets inflationsantaganden i siffror. 

Informationspunkten tillämpades med stöd från Meek et als (1995) värderingsindex. 
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3.4 Oberoende variabler 

Storlek (STOR):  

Ett antal tidigare forskare hade studerat sambandet mellan företagets storlek och frivillig 

informationsdelning. Samtliga kom fram till att storleken hade ett statistiskt signifikant positivt 

samband på informationen. Detta innebar att desto större företaget var, desto mer information 

redovisades i årsredovisningen (Prencipe, 2004; Khanna et al., 2004; Barako et al., 2006; 

Broberg et al., 2010; Cormier et al., 2010).  

 

Cooke (1989) mätte storleken på tre olika sätt i sin studie. Dels genom nettoomsättningen men 

även totala tillgångar och antal aktieägare. Det konstaterades dock i slutsatserna att samtliga 

varianter fick liknande resultat varav Cooke (1989) belyste att det inte var av större vikt vilken 

variant som tillämpades. Därmed användes nettoomsättning som mätinstrument för företagets 

storlek i denna studie. 

 

Lönsamhet (LÖN):  

Enligt signalerings- och agentteorin antas det att en ökad lönsamhet i företagen påverkar 

mängden frivillig information som redovisas positivt. Ett högre lönsamt företag signalerar ut en 

högre mängd information och samtidigt går agentens arbete för egen vinning till viss del att 

utesluta (Laffont & Martimort, 2001, s. 12; Watson et al., 2002).  

 

Lönsamheten i denna studie mättes på räntabilitet på eget kapital då det var avkastningen till 

aktieägarna som var av intresse att studera. Detta med hänsyn till det informationsgap som antas 

råda mellan företag och aktieägare (Healy & Palepu, 2001). 

 

Skuldsättningsgrad (SKULD):  

Barako et al (2006) fann incitament för företag med högre skuldsättningsgrad att redovisa en 

ökad mängd frivillig information. Resultaten för sambandet mellan skuldsättningsgrad och 

frivillig information har dock varierat (Barako et al., 2006). Eng och Mak (2003) fann 

sambandet vara negativt, vilket förklaras av att ett företag vars skuldsättningsgrad är lägre 

redovisar mer frivillig information. Med hänsyn till variationen togs skuldsättningsgrad med 

som variabel i denna studie.  
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Kontrollägande (KONTR):  

För att undersöka svensk ägarstrukturs påverkan på företags frivilliga informationsdelning togs 

variabeln med som en dummyvariabel. I denna studie mättes nivåerna av ägande på följande 

sätt: 

 

➢ Spritt ägande (0) om under 30% av rösterna ägdes av samma ägare 

➢ Kontrollägande (1) om 30% till <50% av rösterna ägdes av samma ägare 

➢ Totalt kontrollägande (2) om 50% eller mer av rösterna ägdes av samma ägare 

 

Då kontrollägande definierades som 20–40% av Jakobsson och Wiberg (2014) valdes 

medelvärdet av dessa siffror (20%+40%)/2=30% som kontrollägande. Medelvärdet valdes för 

att genom det genomsnittliga värdet representera intervallet 20–40%, då den exakta nivån för 

kontrollägande inte är känt (Jakobsson & Wiberg, 2014). 

 

Differentierad rösträtt (DRÖST):  

Eftersom det svenska aktiesystemet tillät användning av aktier med differentierad rösträtt och 

sambandet till frivillig informationsdelning inte tidigare hade undersökts togs denna variabel 

med som en dummyvariabel. Variabeln antog värdet 1 om företaget använde aktieserier, eller 0 

om företaget inte använde aktieserier. 
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3.5 Regressionsmodell 

För att undersöka statistiska samband mellan frivillig informationsdelning och storlek, 

lönsamhet, skuldsättningsgrad och svensk ägarstruktur implementerades variablerna i en 

multipel linjär regressionsmodell. Regressionsmodellen skapades för denna studie utifrån den 

enligt statistik generella ekvationen för en multipel linjär regression (Lind, Marchal & Wathen, 

2015, s. 477). Modellen används för att undersöka sambandet mellan ett flertal förklarande 

variabler och en responsvariabel (Lind et al., 2015, s. 477–478, 487).  

 

Den multipla linjära regressionen såg ut på följande sätt: 

 

FRI = a + a1*KONTR + a2*DRÖST + b1*STOR + b2*SKULD + b3*LÖN + e 

 

a = regressionslinjens intercept, där x skar genom y-axeln (Lind et al., 2015, s.  

477) 

b = betakoefficient, förklarade hur mycket y förändrades då en x variabel ökade/minskade med 

en enhet (Lind et al., 2015, s. 477). 

KONTR = Om företaget var kontroll ägt, antog värdet 0, 1 eller 2. 

DRÖST = Om företaget tillämpade användning av differentierad rösträtt, antog värdet 0 eller 1.  

STOR = Företagets nettoomsättning i Mkr. 

SKULD = Företagets skuldsättningsgrad i procent. 

LÖN = Företagets räntabilitet på eget kapital i procent. 

e = fel term var antagandet att värdet var 0 gjordes. (Lind et al., 2015, s. 450–451, 699). 

 

Vid analys upprättades en korrelationsanalys och ett flertal regressionsanalyser. 

Korrelationsanalysen användes dels för att utesluta multikollinearitet men även för att analysera 

orsak-verkan sambanden mellan variablerna (Lind et al., 2015, s. 427, 497–499).  

 

I studien tillämpades en multipel regressionsanalys för att studera sambandet samt 

förklaringsgraden då samtliga variabler inkluderades i modellen. Utifrån resultatet på den 

multipla regressionsanalysen så analyserades samtliga variablers p-värden. Detta förklarade om 

variabelns samband till resterande kunde ses som statistiskt signifikant. Uppvisade inte 

variabeln statistisk signifikans på sämsta nivån (95%) så eliminerades variabeln. Därefter 

gjordes ytterligare en multipel regressionsanalys för att se hur variablerna samspelade med 
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varandra, efter att den sämst statistiskt signifikanta variabeln exkluderats från modellen. Denna 

process innebar ett upprättande av en stegvis regressionsanalys. Den stegvisa 

regressionsanalysen slutade i fyra modeller, vilket innebar att tre variabler eliminerades innan 

regressionens samband kunde förklaras (Lind et al., 2015, s. 477–478).  

3.6 Metodkritik 

I regressionsanalysen hade denna studie kunnat inkludera ett större antal variabler för att uppnå 

en högre förklaringsgrad till den frivilliga informationen i årsredovisningar, exempelvis 

multinationellt ägande och flertal börsnoteringar.  

 

Något som analyserades under tillvägagången var att bristen på branschindelning gav utslag till 

en sämre analys av samband mellan frivillig information och skuldsättningsgrad. Samtliga 

banker som inkluderades i studien uppgav en hög grad av skuldsättning, vilket är naturligt inom 

bankverksamheten.  

 

Lönsamhet var en variabel som kunde mätas i flera former men studien tog endast hänsyn till en 

av dessa. Studien mätte lönsamheten som räntabilitet på eget kapital. Lönsamheten hade även 

kunnat mätas som räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på sysselsatt kapital och räntabilitet 

på operativt kapital, detta för att se om sambandet mellan lönsamhet och frivillig information 

skiljer sig beroende på hur lönsamhet mäts.  

 

Denna studie lade stort fokus på att särskilja frivillig och obligatorisk information. Detta 

resulterade i att ett mindre antal informationspunkter kunde inkluderas i värderingsindexet. 

Studien hade kunnat utmynna i att mäta informationsdelning istället för endast frivillig 

informationsdelning. Detta hade lett till en högre validitet för studien då företag även kan 

redovisa frivillig information under obligatoriska punkter. 

 

Då denna studie dels baseras på ett värderingsindex där författarna själva sätter poängen, 

riskerar den att bli subjektiv. För att sänka subjektiviteten i denna studie så värderades 

informationspunkterna till 0/1 istället för 0–3. 
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Endast företag noterade på Nordic Large Cap valdes att studeras, vilket bidrog till en försämrad 

generaliserbarhet för forskningen. Studien tog inte hänsyn till de svenska företagen noterade på 

Nordic Mid Cap och Nordic Small Cap. 

 

Genom studiens kvantitativa ansats framställdes ägarna i företagen som homogena. Detta gav 

upphov till ett mindre utrymme för tolkning då det innebar avsaknad av detaljerad information 

om ägarna. Detaljerad information om ägarna hade kunnat uppnås genom en kvalitativ 

undersökning där bland annat intervjuer med ägarna upprättats. 
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4. Resultat 

Nedan illustreras och förklaras de resultat som framställts utifrån insamlingen och 

bearbetningen av empirin. Avsnittet inleds med att presentera deskriptiv statistik och 

korrelationsresultat. Därefter presenteras den stegvisa regressionen som användes för kontroll 

av statistisk signifikans hos samtliga variabler. 

4.1 Deskriptiv statistik 

Nedan presenteras de tio företag som uppvisade högst respektive lägst FRI poäng (för 

fullständig presentation, se bilaga 3). Företagen presenteras i två tabeller för att se hur 

företagens FRI poäng ser ut i samband till de oberoende variablerna och samtidigt hålla närhet 

till den insamlade empirin. 

 

Tabell 5. Undersökningens tio företag med högst FRI 

FTG 
FRI 
(poäng) 

KONTR 
(%) 

KONT2 
(0-2) 

DRÖST 
(0/1) 

STOR 
(mkr) 

LÖN  
(%) 

SKULD 
(%) 

Sandvik 10,51 11,8 0 0 81553 15,2 70 

Volvo 9,95 22,6 0 1 302000 14,9 260 

Saab 9,52 40,4 1 1 28631 9 209 

Electrolux 9,47 29,9 0 1 121093 29,4 2 

SCA 9,38 29,7 0 1 117314 7,9 44 

Alfa laval 9,36 29,1 0 0 35634 11,8 47 

Hexagon 8,99 46,9 1 1 30083 13,7 30 

Autoliv 8,92 9,5 0 0 91471 15 40 

Skanska 8,7 23,9 0 1 145365 28,3 287 

Castellum 8,62 5,6 0 0 4533 20,1 167,89 

 

De tio företag som uppvisade högst FRI poäng i denna studie redovisas i tabell 5. 

Företaget som uppvisade högst FRI poäng var Sandvik. Saab och Hexagon var kontrollägda och 

uppvisade en hög FRI. Resterande företag hade ett spritt ägande. 
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Tabell 6. Undersökningens tio företag med lägst FRI 

FTG 
FRI 
(poäng) 

KONTR 
(%) 

KONT2 
(1-2) 

DRÖST 
(0/1) 

STOR 
(mkr) 

LÖN  
(%) 

SKULD 
(%) 

Kinnevik 2,81 44 1 1 1780 0 2,6 

Lundberg 2,85 71 2 1 19357 18,3 18 

MTG 2,93 48 1 1 17299 0 252 

Industrivärden 3,6 23,3 0 1 16765 20 12 

Tele2 3,77 48 1 1 28292 0 122 

Livco 3,78 68,9 2 1 8987 19 112 

H&M 3,92 70,1 2 1 192267 31,2 63 

Resurs holding 3,96 34,9 1 0 2797 27 388 

Netent 4 19,7 0 1 1452 63,1 43 

Bonava 4,2 49,2 1 0 13492 196 70 

 

De tio företag som uppvisade lägst FRI poäng i denna studie redovisas i tabell 6. Kinnevik stod 

för det lägsta värdet av FRI poäng. Av dessa företag var det endast Industrivärden och Netent 

som hade en spridd ägarstruktur och låg FRI poäng. Resterande företag var kontroll respektive 

totalt kontrollägda. 

4.2 Korrelationresultat 

För samtliga variabler gjordes en korrelationsanalys. Dels för att se om det fanns risk för 

multikollinearitet men även för att se vilken korrelation variablerna hade till varandra, där 

sambandet till frivilligt redovisad information (FRI) var särskilt intressant.  

 

Tabell 7. Korrelationsresultat 

 FRI KONTR DRÖST STOR LÖN SKULD 

FRI 1      

KONTR -0,4057 1     

DRÖST -0,1205 0,1997 1    

STOR 0,4239 -0,1219 0,1276 1   

LÖN -0,1428 -0,0145 -0,1700 -0,1207 1  

SKULD 0,1409 -0,1890 -0,3064 0,0929 -0,0869 1 

 

Kontrollägande, användning av differentierad rösträtt samt lönsamhet hade en negativ påverkan 

på FRI, varav kontrollägande hade störst negativ påverkan (se tabell 7). Storlek och 
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skuldsättningsgrad hade en positiv påverkan på FRI där storlek hade störst positiv påverkan (se 

tabell 5). Korrelationsresultatet används även vid analys för att avläsa multikollinearitet. 

4.3 Regressionsresultat 

I den multipla regressionsanalysen gjordes en manuellt stegvis regression där variabeln med 

sämst p-värde över 5% eliminerades till nästa modell. Den stegvisa regressionen resulterade i 

totalt fyra modeller. Variablerna som testades för statistisk signifikans var kontrollägande 

(KONTR), användning av differentierad rösträtt (DRÖST), storlek (STOR), lönsamhet (LÖN) 

och skuldsättningsgrad (SKULD). Samtliga variabler testades på signifikansnivåerna 5%, 1% 

samt 0,1%. 

 

Modell 1:  

Tabell 8. Första modellen i den stegvisa regressionsanalysen 

Variabel Koefficient Standardfel P-värde R2 

Konstant 6,9711 0,4375 1,1892E-24 0,3315 

KONTR -0,8430 0,2580 0,0017 0,3315 

DRÖST -0,4767 0,4141 0,2537 0,3315 

STOR 1,3174E-05 3,5016E-06 0,0004 0,3315 

LÖN -0,0086 0,0071 0,2312 0,3315 

SKULD -3,7336E-05 0,0005 0,9428 0,3315 

 

I modell 1 var samtliga variabler med i den multipla regressionen (för fullständig 

regressionsanalys, se bilaga 4). Förklaringsgraden för den beroende variabeln FRI var 33,15% 

vilket innebar att variablerna som testades i denna studie sammanlagt kunde förklara 33,15% av 

påverkan på FRI. De variabler som uppvisade statistiskt signifikans på 5% nivå var 

kontrollägande och storlek. Den enda variabeln som klarade signifikansnivån 0,1% i modell 1 

var storlek. Kontrollägande klarade signifikansnivån på 1% och ingen av resterande variabler 

klarade av 5% nivån. Variabeln med högst p-värde var skuldsättningsgrad. Därav eliminerades 

den från modellen i den stegvisa regressionsanalysen. 
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Modell 2:  

Tabell 9. Andra modellen i den stegvisa regressionsanalysen 

Variabel Koefficient Standardfel P-värde R2 

Konstant 6,9569 0,3874 1,0259E-27 0,3314 

KONTR -0,8408 0,2543 0,0015 0,3314 

DRÖST -0,4674 0,3905 0,2355 0,3314 

STOR 1,3147E-05 3,4557E-06 0,0003 0,3314 

LÖN -0,0085 0,0070 0,2273 0,3314 

 

I modell 2 syns det att förklaringsgraden efter eliminering av skuldsättningsgrad fortfarande 

befann sig på 33,14%. Resterande variabler hade alla erhållit ett bättre p-värde. Kontrollägande 

klarade dock fortfarande inte av signifikansnivån på 0,1%. Differentierad rösträtt och lönsamhet 

klarade fortfarande inte heller signifikansnivån på 5%. Variabeln med högst p-värde som 

eliminerades till den tredje modellen var differentierad rösträtt. 

 

Modell 3: 

Tabell 10. Tredje modellen i den stegvisa regressionsanalysen 

Variabel Koefficient Standardfel P-värde R2 

Konstant 6,6999 0,3234 1,4029E-31 0,3175 

KONTR -0,9068 0,2490 0,0005 0,3175 

STOR 1,2575E-05 3,4330E-06 0,0005 0,3175 

LÖN -0,0072 0,0069 0,3006 0,3175 

 

I modell 3 hade förklaringsgraden minskat till cirka 31,75%. Skillnaden förklarar att 

differentierad rösträtt hade en förklaringsgrad för regressionen på ungefär 1,39%. Efter 

eliminering av differentierad rösträtt klarade kontrollägande av signifikansnivån 0,1%. Därmed 

klarade både storlek och kontrollägande av samtliga nivåer av signifikans. Lönsamheten fick 

efter eliminering ett högre p-värde och klarade inte av någon av nivåerna för signifikans. 

Lönsamhet var nästa variabel som eliminerades från modellen. 
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Modell 4: 

Tabell 11. Fjärde modellen i den stegvisa regressionsanalysen 

Variabel Koefficient Standardfel P-värde R2 

Konstant 6,5253 0,2769 2,6924E-35 0,3069 

KONTR -0,8991 0,2491 0,0006 0,3069 

STOR 1,3017E-05 3,4089E-06 0,0003 0,3069 

 

I modell 4 presenteras förklaringsgraden 30,69% i samband med att den endast bestod av 

kontrollägande och storlek. Lönsamhet hade med fog för förändringen i R2 en förklaringsgrad 

på 1,06%. Båda kvarstående variabler uppvisade låga p-värden vilket förklarar hög 

tillförlitlighet på kausalitet till FRI. Då samtliga variabler i modell 4 klarade av samtliga 

signifikansnivåer blev modell 4 den sista modellen i den stegvisa regressionen. 
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5. Analys 

I avsnittet analyseras resultatet som presenterats i denna studie med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Avsnittet inleds med en analys av den deskriptiva statistiken och avslutas med 

en analys av varje enskild variabel.  

5.1 Deskriptiv statistik 

De företag som presenterades i tabell 5 och 6 var de företag med högst respektive lägst FRI 

poäng. Baserat på den deskriptiva statistiken konstateras det att en högre nivå av kontrollägande 

resulterar till mindre frivillig information i företagens årsredovisningar (se tabell 6). 

Ägarspridda företag redovisar enligt statistiken mer frivillig information i årsredovisningen (se 

tabell 5).  

 

Saab och Hexagon var båda präglade av ett kontrollägande och inkluderades bland de tio 

företag med högst FRI poäng. Trots detta så finns det en tydlig koppling mellan ägarspridda 

företag och ökad frivillig information i årsredovisningen. Netent och Industrivärden uppvisade 

ett lågt kontrollägande och låg FRI poäng i tabell 6. Trots detta går det att se ett tydligt negativt 

samband mellan företagens frivilliga informationsdelning och nivån av kontrollägande.  

 

Det framhävs i den deskriptiva statistiken att företagens storlek har en påverkan på frivillig 

informationsdelning. Majoriteten av de företag som uppvisade en hög FRI poäng var större än 

de företag som uppvisade en låg FRI poäng (se tabell 5 & 6).  

 

De företag som redovisade ett negativ årligt resultat eller negativt eget kapital i 

årsredovisningar fick värdet 0 i lönsamhet. Detta för att undvika en missvisande analys då det 

förekom att företagen annars uppvisade extremt negativa värden av lönsamhet. Det går inte att 

konstatera något konkret gällande företagens lönsamhet och frivillig information då inga tydliga 

samband uppvisades i tabellerna 5 och 6.  

 

Det går inte heller att konstatera något samband mellan företagens skuldsättningsgrad, 

differentierad rösträtt och frivillig information.  
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5.2 Multikollinearitet 

Genom att analysera korrelationsresultatet framhävs ingen risk för multikollinearitet, 

korrelation mellan de oberoende variablerna (se tabell 7). Detta då samtliga oberoende variabler 

ligger under en korrelation på 0,31 vilket är att se som lågt enligt statistiska undersökningar 

(Lind et al., 2015, s. 497). Skulle de oberoende variablerna haft korrelation till varandra, skulle 

detta ha inneburit en risk för att sambandet mellan en oberoende och den beroende variabeln 

(FRI), orsakas av en annan oberoende variabels kausalitet. Därav skulle inte sambandet till FRI 

kunna förklaras till samma grad (Lind et al., 2015, s. 497). 

5.3 Frivilligt redovisad information (FRI) 

När samtliga variabler inkluderas i regressionsmodellen (se tabell 8) uppvisas en 

förklaringsgrad (R Square) på 33,15%. Ungefär en tredjedel av variationer i företags frivilliga 

informationsdelning kan förklaras med hjälp av de variabler som studien tagit hänsyn till. Detta 

innebär att resterande 66,85% inte kan förklaras av regressionsmodellen utan förblir för studien 

oförklarliga. Det kan därmed finnas variabler som skulle kunna påverka förklaringsgraden 

ytterligare vilka inte inkluderades i studien.  

 

Den frivilliga informationens förklaringsgrad förändras ytterligare i den stegvisa 

regressionsanalysen. Det analyseras att förklaringsgraden förändras från 33,15% till 30,69% 

från modell 1 till 4 i den stegvisa regressionen (se tabell 8 & 11). Då förklaringsgraden är 

30,69% i modell 4 och endast storlek samt ägarstruktur är kvarstående variabler, innebär detta 

att variationer av frivillig information i årsredovisningen till störst del förklaras av samband till 

företagets storlek samt ägarstruktur. Resterande variabler hade tillsammans i modell 1 endast en 

förklaringsgrad på cirka 2,46% (se tabell 8).  

 

Det kan även konstateras att denna studies förklaringsgrad är jämförbar med Meek et als (1995) 

och Broberg et als (2010) förklaringsgrad på 35% respektive 34%, vilket förklarar att studien 

tagit hänsyn till relevanta variabler inom ämnesområdet. 
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5.3.2 Storlek (STOR) 

Storlek är en väldiskuterad variabel gällande påverkande faktorer på frivillig 

informationsdelning. I studien visade variabeln en positiv korrelation till FRI på 0,4239. Detta 

betyder att en större storlek ger upphov till en större mängd FRI. Företagets storlek mätt i 

nettoomsättning är positivt påverkande på FRI i årsredovisningen och var i studien den starkast 

påverkande faktorn, precis som i Broberg et als (2010) studie. 

 

Variabeln har redan i den första modellen (se tabell 8) av den stegvisa regressionsmodellen 

starka värden. P-värdet på 0,0004 förklarar att sambandet mellan storlek och FRI i första 

modellen går att bevisa till en chans på 99,96%, vilket är högt.  

 

Betakoefficienten i modell 4 (se tabell 11) 1,3017E-05 förklarar att varje ökad enhet storlek 

ökar antalet FRI med 0,000013017. Denna siffra kan tolkas som låg, vilket förklaras av att 

storlek mättes i nettoomsättning som varierade stort mellan företagen (Lind et al., 2015, s. 477).  

 

Storlekens samband till frivillig information förklaras även av agentteorin. Större företag antas 

ge upphov till högre agentkostnader, vilka kan motverkas genom en ökad informationsdelning 

(Prencipe, 2004). 

 

Denna studies analys visar på att storleken, likt vad tidigare forskning och agentteorin förklarat 

påverkar frivillig information i företagens årsredovisningar positivt (Prencipe, 2004; Khanna et 

al., 2004; Barako et al., 2006; Cormier et al., 2010; Broberg et al., 2010). Därmed bekräftas 

följande hypotes:  

 

❖ “H1: Det finns ett positivt samband mellan företagets storlek och mängden frivillig 

information i årsredovisningen.”  
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5.3.3 Lönsamhet (LÖN) 

Lönsamheten anses ha ett samband till frivillig informationsdelning enligt signaleringsteorin. 

Signaleringsteorin förklarar huruvida ledning i företag med bättre lönsamhet signalerar ut mer 

information för att behålla sin position i företaget (Watson et al., 2002). Även agentteorin 

förklarar ett samband mellan lönsamhet och informationsdelning. En högre lönsamhet skulle 

enligt teorin motbevisa att agenten till viss del arbetar för egen vinning och därmed ses 

informationsgapet vara mindre mellan parterna (Laffont & Martimort, 2001, s. 12; Pavlou et al., 

2007). Teorierna förklarar att en högre lönsamhet bör ge utslag till en ökad frivillig 

informationsdelning. 

 

Dock motbevisar studiens resultat dessa antaganden. I korrelationsanalysen framhävs ett 

korrelationssamband mellan lönsamhet och frivillig information på -0,1428. Korrelationsvärdet 

förklarar att lönsamhet har en negativ påverkan på FRI, vilket innebär att frivillig information 

minskar när lönsamhet ökar.  

 

Lönsamhet som variabel eliminerades från modell 3 på grund av p-värdet på 0,3006 och kan 

därmed förklaras som ej statistiskt signifikant (se tabell 10). Prencipe (2004), Barako et al 

(2006) och Broberg et al (2010) fann inte heller lönsamhet vara statistiskt signifikant, vilket kan 

bestyrka denna studies resultat att lönsamhet ej har en statistiskt signifikant påverkan på frivillig 

informationsdelning via årsredovisningen. Detta kan dels bero på att vissa företag uppvisade 

negativa siffror i årets resultat eller eget kapital, vilket resulterade i att det inte gick att beräkna 

räntabiliteten. Det kan även bero på att denna studie ej tog hänsyn till de olika branscher som 

företagen bedriver verksamhet i. 

 

Studiens resultat kan inte styrka principal-agentteorins samt signaleringsteorins antagande om 

att en högre lönsamhet bidrar till ökad frivillig informationsdelning och därmed förkastas 

följande hypotes:  

 

❖ “H2: Det finns ett positivt samband mellan företagets lönsamhet och mängden frivillig 

information i årsredovisningen.” 
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5.3.4 Skuldsättningsgrad (SKULD) 

Skuldsättningsgrad har en positiv påverkan på frivillig information i årsredovisningen. 

Korrelationen för SKULD till FRI är 0,1409 vilket innebär att varje positiv förändring av 

skuldsättningsgrad ökar frivillig information.  

 

Sambandet i denna studie mellan SKULD och FRI tar avstånd från Eng och Maks (2003) studie 

som påvisade ett negativt förhållande mellan skuldsättningsgrad och frivillig information.  

Skuldsättningsgradens positiva påverkan på frivillig information finner istället stöd hos 

Prencipe (2004) och Broberg et al (2010) som förklarar en ökad informationsdelning vid högre 

skuldsättningsgrad. Även principal-agentteorin stödjer enligt Watson et al (2002) ett positivt 

samband. 

 

Betakoefficienten i modell 1 på -3,7336E-05 tyder på att varje ökad enhet av SKULD minskar 

FRI med 0,000037336 vilket motstrider denna studies korrelationsresultat som påvisar ett 

positivt samband på 0,1409 (se tabell 8 & 5). Förklaringen till detta är att betakoefficienten 

förklaras av variabelns korrelation i samverkan med samtliga variabler. Merparten av 

skuldsättningsgradens korrelation till variablerna är negativ, vilket resulterar i en negativ 

betakoefficient. Den negativa betakoefficienten innebär dock inte att den direkta kopplingen 

mellan skuldsättningsgrad och frivillig information är negativ.  

 

P-värdet för SKULD i första modellen är 0,9428 vilket innebar att risken för att sambandet inte 

stämmer var 94,28% (se tabell 8). P-värdet är inte statistiskt signifikant och detta resulterar till 

att SKULD elimineras från den stegvisa regressionsmodellen. En förklaring till det dåliga p-

värdet kan vara att studien inte tagit hänsyn till en branschindelning. I denna studie ingick fem 

banker varav fyra uppvisade en hög grad av skuldsättning. Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank hade en skuldsättningsgrad på 1800, 1690, 1850 respektive 1560. 

 

På grund av för högt p-värde och otillräcklig empiri för att fastställa något samband så 

förkastas följande hypotes:  

 

❖ “H3: Det finns ett positivt samband mellan företagets skuldsättningsgrad och mängden 

frivillig information i årsredovisningen.” 
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5.3.5 Kontrollägande/spridd ägarstruktur (KONTR) 

Kontrollägande har, baserat på resultatet i denna studie, en negativ påverkan på företags 

frivilliga informationsdelning. Korrelationen för KONTR mot FRI är -0,4057 vilket motsvarar 

att en ökad nivå av kontrollägande minskar frivillig information i årsredovisningen. Liknande 

samband har även uppvisats i Broberg et al (2010), Garcia-Meca och Sanchez-Ballesta (2010) 

samt Khlif et als (2017) forskning, där de fann en högre koncentration av ägande ge utslag till 

en lägre frivillig informationsdelning. 

 

Betakoefficienten i modell 4 på -0,8991 innebär att varje ökad enhet av KONTR minskar FRI 

med 0,8991 (se tabell 11). Den negativa betakoefficienten förklarar att ett företag vars 

ägarstruktur är ägarspridd redovisar mer frivillig information än ett kontrollägt respektive totalt 

kontrollägt företag, där totalt kontrollägda företag redovisar minst frivillig information. Detta 

betyder att ägarstrukturen är en starkt påverkande faktor på företags frivilliga 

informationsdelning. 

 

Det finns olika förklaringar till det negativa sambandet mellan kontrollägande och den frivilliga 

informationen ett företag publicerar. Frivillig information signaleras ut för att tillfredsställa 

ägarnas behov av information. En förklaring kan vara att hos företag med kontrollerande ägare 

förekommer det att dessa redan besitter den information som eftersträvas, då ägarna även kan 

sitta med i ledningen (Lopes & Rodrigues, 2007).  

 

Resultatet i denna studie kan även bestyrka principal-agentteorin som förklarar att 

informationsgapet är större hos företag med spritt ägande, vilket leder till att företagen finner 

behov av att signalera ut mer information till ägarna (Cormier et al., 2005; Garcia-Meca & 

Sanchez-Ballesta, 2010). Även Prencipe (2004) antar att frivillig informationsdelning skall vara 

högre hos företag med spritt ägande gentemot kontrollägda företag vilket denna studies resultat 

bekräftar.  

 

Studien tar även stöd från Ooghe och De Langhe (2002) samt Lopes och Rodrigues (2007) som 

hävdar att det förekommer ett insider-outsidersystem vid olika ägarförhållanden. Enligt teorin 

om insider-outsidersystem tenderar frivillig informationsdelning vara mindre hos företag som 

har ett insidersystem och högre hos företag med outsidersystem (Ooghe & De Langhe, 2002; 

Lopes & Rodrigues, 2007).  
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P-värdet på kontrollägande i modell 4 (se tabell 11) har ett värde på 0,0006 vilket innebär 

statistisk signifikans på samtliga nivåer. Detta innebär att risken är 0,06% att kontrollägande 

inte påverkar FRI i modellen. Därmed bekräftas följande hypoteser:  

 

❖ “H4: Det finns ett negativt samband mellan kontrollägda företag och mängden frivillig 

information i årsredovisningen.” 

 

❖ ”H5: Det finns ett positivt samband mellan ägarspridda företag och mängden frivillig 

information i årsredovisningen.” 

5.3.6 Differentierad rösträtt (DRÖST) 

Differentierad rösträtt har en negativ påverkan på frivillig informationsdelning. Korrelationen 

för DRÖST till FRI är -0,1205, vilket motsvarar att tillämpning av differentierad rösträtt 

minskar frivillig information i årsredovisningen. Även betakoefficienten i modell 2 på -0,4674 

förklarar att en ökad enhet av DRÖST leder till att FRI minskar med 0,4674 (se tabell 9). 

 

P-värdet på differentierad rösträtt i modell 2 (se tabell 9) har ett värde på 0,2355. Detta innebär 

att den ska förkastas och den stegvisa regressionen ska fortsätta utan DRÖST som variabel. 

DRÖST kan inte ses som statistiskt signifikant vilket resulterar i att slutsatser om variabeln ej 

kan konstateras. Risken för att sambandet mellan DRÖST och FRI är falskt uppgår till 23,55% 

vilket är högt.  

 

En förklaring till de negativa sambanden är att differentierad rösträtt är ett verktyg som 

företagen använder sig av för att upprätta kontrollägande och positionera sig bättre gentemot 

andra aktieägare (Faccio & Lang, 2002; Jakobsson & Wiberg, 2014). Det kan finnas fler 

förklaringar till detta som denna studie inte tagit hänsyn till eller missat att ta med i modellen. 

På grund av otillräckliga data och det höga p-värdet så förkastas följande hypotes:  

 

❖ “H6: Det finns ett negativt samband mellan användning av differentierad rösträtt och 

mängden frivillig information i årsredovisningen.” 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser. Diskussion tas upp kring slutsatserna och förslag 

till vidare forskning presenteras.  

 

Studien ämnade finna empiriskt belägg till vad som förklarar variationer av svenska företags 

frivilliga informationsdelning genom årsredovisningen. Denna studie ska även förklara hur 

variationen ser ut för att få förståelse för informationsgap och låg transparens i 

årsredovisningen. Genom att konstatera ett antal slutsatser besvaras studiens forskningsfrågor:  

 

➢ ”Vilka faktorer påverkar företags frivilliga informationsdelning?” 

➢ ”Hur påverkar faktorerna företags frivilliga informationsdelning?” 

 

Baserat på 1184 observationer på 74 svenska företag noterade på Nordic Large Cap så har 

följande slutsatser konstaterats för studien:  

 

• Storlek har ett positivt samband till svenska företags frivilliga informationsdelning via 

årsredovisningen. Ett företags ökade storlek leder till ökad frivillig informationsdelning 

vilket även bestyrks av tidigare forskning och principal-agentteorin (Khanna et al., 

2004; Prencipe, 2004; Barako et al., 2006; Broberg et al., 2010; Cormier et al., 2010).  

 

• Kontrollägande har ett negativt samband till svenska företags frivilliga 

informationsdelning via årsredovisningen. Ett företag som är kontrollägt redovisar 

mindre frivillig information. Företag som är totalt kontrollägda informationsdelar minst 

genom årsredovisningen. Kontrollägandets negativa påverkan på informationsdelning 

bestyrks av insider-outsidersystem samt tidigare forskning som uppvisat negativa 

samband mellan högre ägarkoncentration och frivillig informationsdelning (Ooghe & 

De Langhe, 2002; Lopes & Rodrigues, 2007; Broberg et al., 2010; Garcia-Meca & 

Sanchez-Ballesta, 2010; Khlif et al., 2017). 

 

• Ägarspridd ägarstruktur har ett positivt samband till svenska företags frivilliga 

informationsdelning via årsredovisningen. Företag som är ägarspridda redovisar en ökad 

mängd frivillig information vilket bestyrks av teorierna insider-outsidersystem och 

principal-agentteorin (Ooghe & De Langhe, 2002; Cormier et al., 2005; Lopes & 
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Rodrigues, 2007; Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2010). Det positiva sambandet 

mellan ägarspridda företag och ökad frivillig informationsdelning kan även bestyrkas av 

Broberg et al (2010) som undersökte sambandet genom mängden ägarkoncentration. 

6.1 Diskussion 

Resultatet av tidigare forskning kring ägarstrukturens samband till frivillig informationsdelning 

har varierat (Khlif et al., 2017). Därför har forskare inom forskningsfältet uppmanat till att 

undersöka sambandet ur ny aspekt (Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2010). I denna studie såg 

vi främst på den svenska ägarstrukturen men valde även att mäta ägandet ur en aspekt där 

procentuella nivåer sattes på när ägandet övergår till att bli kontroll respektive totalt kontrollägt.  

 

Resultatet i vår studie visade att företag som är kontrollägda redovisar en mindre mängd 

frivillig information i sina årsredovisningar. Samtidigt visades det att ägarspridda företag 

redovisade en ökad mängd information. Även företagets storlek visade sig enligt vår studie vara 

en starkt påverkande faktor till variationer av frivillig information i årsredovisningen. Dessa två 

karaktäristiska drag var de som vi fann ha statistiskt signifikanta samband till frivillig 

information.  

 

Det är viktigt för intressenter att känna till hur ägarstrukturen och storleken påverkar den 

information de får och kan förväntas få som intressent. Kännedom om vad som orsakar 

variation i frivillig informationsdelning och hur den varierar ger dels intressenter en ökad 

bedömningsförmåga men även generell insikt i hur informationsgap och låg transparens kan 

motverkas. Detta genom att bidra med insyn i vilka faktorer och hur dessa faktorer påverkar 

informationsgap och transparens i årsredovisningen. 

 

Skuldsättningsgrad, lönsamhet och användning av differentierad rösträtt gav inte önskat utslag 

för studien. Då användning av differentierad rösträtt är något som kännetecknar svensk 

ägarstruktur inkluderades denna i studien och forskningsfältet som ny variabel.  

 

Skuldsättningsgraden har enligt tidigare forskning och principal-agentteorin förklarat ett 

samband till företags informationsdelning (Watson et al., 2002; Eng & Mak, 2003; Prencipe, 

2004; Broberg et al., 2010). Även lönsamheten har enligt tidigare forskning, signaleringsteorin 

och principal-agentteorin förklarat ett samband till företags informationsdelning (Watson et al., 
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2002; Laffont & Martimort, 2001, s. 54–55; Pavlou et al., 2007). Trots detta så kunde ingen av 

variablerna uppvisa statistisk signifikans och därmed kunde inga slutsatser om dessa dras. Detta 

ser vi som brister i studien vilka kanske hade kunnat motverkas genom en olikformad metod.  

 

Metoden skulle kunna förbättras med fler mätinstrument för differentierad rösträtt och 

lönsamhet. Vi hade även kunnat ha med fler sätt att mäta variablerna på för att se om sambandet 

till frivillig information skiljer sig beroende på hur de mäts. Dessa var några av de lärdomar vi 

erhöll under studiens gång och vill lyfta för beaktande till vidare forskning av frivillig 

informationsdelning. 

 

Studiens teorier var alla relevanta då de är välanvända inom forskningsfältet, men trots detta så 

finner vi i efterhand en avsaknad av legitimitetsteorin och teorin om kapitalkostnad. Dessa 

teorier skulle kunna stärka resultatet ytterligare genom ett bidrag till ytterligare förståelse för 

informationsgapets och transparensens variation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
43 

 

6.2 Vidare forskning 

Då denna studie involverade företag från Nordic Large Cap vore det av intresse att även studera 

företagen från Mid Cap och Small Cap. Då endast 0,1% av alla svenska företag anses vara 

stora, skulle en studie som även inkluderar företag noterade på Mid Cap och Small Cap ge en 

bättre generaliserbarhet då fler företag involveras i studien (Holmström, 2018). 

 

I denna studie uppmärksammades det att avsaknaden av en branschindelning resulterade i en 

mindre rättvis bild för variabeln skuldsättningsgrad. Därmed vore det av intresse att inkludera 

en branschindelning i vidare forskning, då en del företag uppvisade extremvärden, vilket var 

hänförbart till den bransch de var verksamma inom. Detta påvisades i denna studie när 

skuldsättningsgraden mättes, där bankerna uppvisade extremt höga värden. En branschindelning 

skulle ge upphov till en mer rättvisande bild vilket skulle öka generaliserbarheten.  

 

Inom forskningsfältet för frivillig information har de flesta undersökningar bestått av 

kvantitativa metoder. Detta innebär att man ser alla ägare som homogena. I verkligheten så är 

varje ägare en egen enhet och kan ha helt annorlunda tankar och handlingar än en annan som 

äger samma andel. Därför skulle det vara av stort intresse att utföra en kvalitativ undersökning i 

syfte till att distribuera mellan ägarna. Det skulle exempelvis kunna utföras en undersökning på 

ett fåtal företag där intervjuer med ägarna inkluderas. Detta för att få en djupare förståelse för 

ämnet och ägarna. 
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Bilagor 

I avsnittet presenteras bilagorna pilotundersökning, slutgiltig insamlingsmodell för empiri, 

sammanställning av insamlad empiri och regressionsanalys. 

 

Bilaga 1. Pilotundersökning 

Företag som ingick i pilotundersökningen var:  

NCC, AAK, Lundberg, Alfa Laval, Wihlborg, Getinge, Sagax, Hufvudstaden, Wallenstam, 

Volvo, Holmen samt Trelleborg. 

 

Företag Värde 

  

Antal sidor (SID)  

  

Plats F&U (PFU)  

  

Anställda F&U (AFU)  

  

Marknadskonkurrens (KON)  

  

Marknadsanalys (ANA)  

  

Marknadsposition (POS)  

  

Anställdas avdelning/post (AVD)  

  

Utbildning (UTB)  

  

Finansiell historik (FHI)  

  



 

 

Inflationsantaganden (INF)  

  

Donation (DON)  

  

Storlek på förvaltningsberättelse (FÖR) (antal ord)  

  

Hållbarhetsrapport (HÅL)  

  

Högsta aktiepris (HAP)  

  

Lägsta aktiepris (LAP)  

  

FRI poäng 

(SID+PFU+AFU+KON+ANA+POS+AVD+UTB+FHI+INF+DON+FÖR+H

ÅL+HAP+LAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Slutgiltig insamlingsmodell för empiri 
 

Företag Värde 

  

Antal sidor i årsredovisningen exluderat irrelevanta sidor (bara bilder & reklam) 

(SID) 

 

  

Plats F&U (PFU)  

  

Anställda F&U (AFU)  

  

Marknadskonkurrens (KON)  

  

Marknadsanalys (ANA)  

  

Marknadsposition (POS)  

  

Anställda inom olika avdelningar/poster (AVD)  

  

Antal anställda som utbildats (UTB)  

  

Finansiell historik 6 år bakåt eller mer (FHI)  

  

Inflationsantaganden (INF)  

  

FRI poäng (SID+PFU+AFU+KON+ANA+POS+AVD+UTB+FHI+INF)  



 

 

  

Kontrollägt  

  

Användning av röstdifferentierade aktier  

  

Storlek (Nettoomsättning) Mkr  

  

Lönsamhet (Räntabilitet eget kapital)   

  

Skuld (Skuldsättningsgrad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Sammanställning av insamlad empiri 

 

Uppdelning av kontrollägande: 
Röd motsvarar totalt kontrollägande där ägarandel är ≥50% 

Orange motsvarar kontrollägande där ägarandel är ≥30% 

Svart motsvarar spritt ägande där ägarandel är <30% 

 

Företag FRI 

(poäng) 

KONTR 

(%) 

KONTR 

(0-2) 

DRÖST 

(0/1) 

STOR 

(mkr) 

LÖN 

(%) 

SKULD 

(%) 

AAK 4,92 32,9 1 0 22057 15,1 126 

Ahlström Munksjö Oyj 8,09 17,11 0 1 10918 10,2 38,7 

Alfa laval 9,36 29,1 0 0 35634 11,8 47 

Assa Abloy 8,1 29,5 0 1 71293 15 49 

Atlas Copco 7,39 22,33 0 1 10135

6 

24,3 28 

Atrium Ljungberg 7,38 28,9 0 1 2299 17,8 128 

Autoliv 8,92 9,5 0 0 91471 15 40 

Axfood 6,07 50,1 2 0 43355 34,1 10 

Axis 4,51 86,6 2 0 6635 33,7 70 

Balder 6,06 48,2 1 0 5375 16,56 130 

Betsson 5,56 18 0 1 4117 26 79,46 

Billerud Korsnäs 7,4 15,1 0 0 21657 12 30 

Boliden 8,21 5,1 0 0 40316 16 32 

Bonava 4,2 49,2 1 0 13492 196 70 

Castellum 8,62 5,6 0 0 4533 20,1 167,89 

Com Hem 5,9 31,8 1 1 5665 5,76 370 

Dometic group 7,01 8,5 0 0 12388 9,74 19 

Electrolux 9,47 29,9 0 1 12109

3 

29,4 2 



 

 

Elekta 5,97 29,7 0 1 11221 2 42 

Ericsson 7,81 21,77 0 1 22260

8 

1,2 102 

Evolution Gaming Group 5,61 16,5 0 0 1099 50 162 

Fabege 7,07 15,4 0 0 2105 36,1 100 

Fingerprint Cards 6,92 16,31 0 1 6638 121 57 

Getinge 6,98 48,9 1 1 29756 6 112 

H&M 3,92 70,1 2 1 19226

7 

31,2 63 

Handelsbanken 8,15 10,3 0 0 40763 13,1 1800 

Hexagon 8,99 46,9 1 1 30083 13,7 30 

Hexpol 8,1 46,6 1 1 10879 20,5 0 

Holmen 4,8 61,6 2 1 15513 7 19 

Hufvudstaden 4,78 88,1 2 1 1703 19,3 20 

Husqvarna 6,14 32,9 1 1 35982 15,2 48 

ICA gruppen 7,39 51,3 2 0 10365

5 

11,9 156 

Industrivärden 3,6 23,3 0 1 16765 20 12 

Indutrade 6,83 26,3 0 0 12955 24 82 

Intrum 4,9 9,7 0 0 6088 35,5 256 

Investor 4,9 42 1 1 40649 11 23 

JM 7,14 9,3 0 0 15291 31,2 10 

Kinnevik 2,81 44 1 1 1780 0 2,6 

Klövern 4,36 16 0 1 2876 18,6 211 

Latour 7 80,1 2 1 8344 21 24 

LeoVegas 5,85 8 0 0 1351 42,8 53 

Lifco 3,78 68,9 2 1 8987 19 112 



 

 

Loomis 5,07 23,8 0 1 16485 19 123 

Lundberg 2,85 71 2 1 19357 18,3 18 

Lundin Petroleum 4,34 25,6 0 0 10535 0 0 

MTG 2,93 48 1 1 17299 0 252 

NCC 7,53 48,2 1 1 52934 23 0 

NetEnt 4 19,7 0 1 1452 63,1 43 

Nibe Industrier 4,98 47,18 1 1 15348 14,9 114 

Nobia 4,98 20 0 0 12648 13 14 

Nordea Bank 7,3 21,3 0 0 94828 12,3 1690 

Pandox 5,27 39 1 1 3945 20 152 

Peab 7,27 28,6 0 1 46337 20,1 20 

Ratos 5,21 43,6 1 1 25228 0 124 

Resurs Holding 3,96 34,9 1 0 2797 27 388 

SAAB 9,52 40,4 1 1 28631 9 209 

Sagax 5,45 25,2 0 1 1563 15 165 

Sandvik 10,51 11,8 0 0 81553 15,2 70 

SCA 9,38 29,7 0 1 11731

4 

7,9 44 

SEB 7,63 20,8 0 0 43771 7,8 1850 

Securitas 6,37 29,6 0 1 85026 20 233 

Skanska 8,7 23,9 0 1 14536

5 

28,3 287 

SKF 8,51 29,2 0 1 72782 15,2 55,3 

Sobi 7,36 39,7 1 1 5204 15,1 86 

SSAB 7,88 18,2 0 1 55354 1,8 72 

Sweco 6,98 32,3 1 1 16531 18 50 



 

 

Swedbank 7,94 9,4 0 0 41635 15,8 1560 

Swedish Match 7,22 5,4 0 1 15551 0 0 

Tele2 3,77 48 1 1 28292 0 122 

Telia Company 7,29 37,3 1 0 84178 6,8 167 

Trelleborg 7,3 54 2 1 27145 10,1 48 

Wallenstam 5,45 61,32 2 1 1607 20,9 120 

Wihlborg Fastigheter 8,19 10,3 0 0 2030 29,3 150 

Volvo 9,95 22,6 0 1 30200

0 

14,9 260 

 

 

 

 

 

Bilaga 4. Regressionsanalys 

 

 

 

UTDATASAMMANFATTNING

Regressionsstatistik

Multipel-R 0,57571962

R-kvadrat 0,33145308

Justerad R-kvadrat 0,28229522

Standardfel 1,56928821

Observationer 74

ANOVA

fg KvS MKv F p-värde för F

Regression 5 83,0241628 16,6048326 6,74262608 3,708E-05

Residual 68 167,461253 2,46266549

Totalt 73 250,485416

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% Nedre 95,0% Övre 95,0%

Konstant 6,97113125 0,43746548 15,9352718 1,1892E-24 6,09818248 7,84408001 6,09818248 7,84408001

KONTR -0,8430471 0,25797739 -3,2679107 0,00170064 -1,3578329 -0,3282612 -1,3578329 -0,3282612

DRÖST -0,476712 0,41409608 -1,1512111 0,25367725 -1,3030279 0,34960385 -1,3030279 0,34960385

STOR 1,3174E-05 3,5016E-06 3,76229917 0,00035298 6,1867E-06 2,0161E-05 6,1867E-06 2,0161E-05

LÖN -0,0085996 0,00711879 -1,2080151 0,23122598 -0,0228049 0,00560571 -0,0228049 0,00560571

SKULD -3,734E-05 0,0005185 -0,0720066 0,942808 -0,001072 0,00099732 -0,001072 0,00099732


