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Sammandrag: 
Kvartalsrapporter är till skillnad från årsredovisningar oreviderade vilket innebär att företag 

själva har möjlighet att välja vad de vill redovisa. Många tidigare studier visar starka 

samband mellan frivillig redovisning och lönsamhet och storlek. Syftet med studien är att 

besvara problemformuleringen: I vilken utsträckning är ett företags lönsamhet och storlek 

kopplat till redovisning av sin exponering till faktorer utanför ledningens kontroll? Den 

teoretiska bakgrunden grundas i agent-, legitimitets- och signaleringsteorin som tillsammans 

används för hypotesformulering. Metoden som används är en insamling av primärdata ur 

kvartalsrapporter för svenska börsnoterade företag under åren 2005-2016, vars data 

analyseras med hjälp av ordinala regressioner. I resultatet presenteras deskriptiv statistik 

först, därefter presenteras resultatet regressionsvis. Studien finner belägg för att det inte finns 

något samband mellan storlek och grad av frivillig redovisning vilket skiljer sig från tidigare 

studier. Studiens resultat om lönsamhet och frivillig redovisning är ej signifikant. 
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1 Inledning  

__________________________________________________________________________ 

I inledningskapitlet presenteras först en bakgrund till ämnet. Därefter beskrivs bakgrunden 

till problemet, vilket sedan leder fram till uppsatsens syfte. Till sist presenteras uppsatsens 

problemformulering för vilken resterande delar av uppsatsen baseras på. 

___________________________________________________________________________ 

 

Under 1800-talet introducerades ett nytt sätt för företagande i Sverige. Aktiebolag kom till 

och öppnade upp för näringslivet att utvecklas tack vare enklare anskaffning av rörelsekapital 

(NE, u.å, a). Aktiebolagets struktur, där ägaren och företagsledning inte nödvändigtvis är 

samma person, skapade ett behov för ägaren att bli informerad om företagets verksamhet. 

Detta till dels på grund av att ägare och ledning inte nödvändigtvis har samma mål för 

företaget (Jensen & Meckling, 1976). En lösning för att möta detta behov är att företaget 

redovisar information om företaget i form av rapporter (NE, u.å, a). Denna redovisningsform 

har utvecklats via flera lagreformer över århundraden; 1848, 1895, 1910, 1944, 1975 till den 

nuvarande aktiebolagslagen som antogs 2005. Den redovisningsform som i dagens samhälle 

är mest kontrollerad är årsredovisningen som tillkom redan 1895 (NE, u.å, b). Varje 

aktiebolag, privat eller publikt, är skyldigt att presentera en årsredovisning för 

verksamhetsåret. Denna redovisning ska revideras av auktoriserade och opartiska revisorer, 

detta för att säkerställa att företagets information som rapporteras är ärlig och företagets 

verksamhet följer lagar och regler (NE, u.å, b). Delårsrapporten är en mer ostuderad form av 

redovisning där företag redovisar information kvartalsvis eller halvårsvis. Delårsrapporter är 

en redovisningsform som är frivillig för mindre företag som är privatägda, däremot är det ett 

måste för stora företag (NE, u.å, c). De bolag som är registrerade på börsen har dessutom 

krav att presentera kvartalsrapporter (Nasdaq, 2016). Det finns standarder, såsom IAS 34, 

som rekommenderar vilken information som ska redovisas för att ge marknaden en bra och 

informativ rapport (Factiva, 1998). För börsnoterade företag inom EU är detta inte bara en 

standard, från och med 2005 är det också en regel (Finansinspektionen, 2006). Det finns 

dock, till skillnad från för årsredovisningar, inga krav på revidering av dessa rapporter.  

 

En viktig distinktion existerar mellan reglerad och frivillig redovisning. Reglerad redovisning 

syftar till den information som företag enligt lag är tvungna att redovisa och frivillig 

redovisning syftar till information som företag på eget bevåg väljer att redovisa. När 
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ledningen i ett företag står inför valet att redovisa eller inte redovisa information skapas en 

avvägning mellan de fördelar och kostnader som skapas i och med redovisningen. 

Informationen som frivilligt redovisas kan antas bidra med fler fördelar än kostnader för 

företaget. (Cooke, 1989).  

 

Det har gjorts mycket forskning på frivillig redovisning och dess koppling till olika faktorer 

(Cerf, 1961; Watson, Shrives & Marston, 2002; Miller, 2002; Bhatia & Dhamija, 2015). 

Gemensamt för dessa studier är att de undersöker företags årsredovisningar. Årsredovisningar 

är, som alla finansiella rapporter, viktiga då de informerar investerare och ägare om hur 

företaget presterar. Två argument för att årsredovisningar är speciellt viktiga är dels att de är 

publika och dels att de är reviderade av utomstående revisorer. Harris (2014) förklarar att 

revidering medför att informationen i årsrapporter blir mer tillförlitlig för intressenter. 

Tillförlitlig information vilket medför företags korrekta värdering är viktigt för ekonomins 

välstånd. Ovan nämnda anledningar bidrar till att årsrapporter är flitigt använda som föremål 

för analyser av företag samt föremål för studier.  

 

En egenskap som bidrar till att årsredovisningar inte alltid kan ge en aktuell bild av företaget 

är att de endast publiceras en gång per år. Kvartalsrapporter publiceras fyra gånger per år 

vilket gör dem ett viktigt informationskälla/medium för företag att regelbundet kunna 

informera dess intressenter om företagets verksamhet. En annan egenskap som skiljer 

kvartalsrapporter från årsredovisningar är att de inte är reviderade vilket ger företag möjlighet 

att lyfta fram de siffror och information som de själva vill redovisa för att ge en så bra bild 

som möjligt av företaget. Dessa egenskaper tillsammans med det faktum att kvartalsrapporter 

är relativt ostuderade i förhållande till årsredovisningar gör kvartalsrapporter till ett intressant 

informationsmedium att studera. 

 

Redovisning av exponering till den globala marknaden är något som undersökts relativt lite. 

Den globala marknaden i dagens ekonomi är i hög grad integrerad, vilket betyder att få 

företag står utanför dess påverkan. Detta gör det relevant för aktieägare och potentiella 

investerare att få tillgång till information gällande vilka faktorer och till vilken grad ett 

företag är exponerad till dessa faktorer. Marknadens efterfrågan på företagets produkter är en 

faktor som står utanför företagets kontroll, men som kan ha stor påverkan på hur företaget 

presterar. Ett tydande exempel på detta är USAs musikindustri. Enligt Record Industry 

Association of America har de amerikanska skivbolagens kollektiva årliga intäkter för 
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försäljning av cd-skivor minskat från en hög nivå på 18 463 miljoner dollar (1999) till 1 172 

miljoner dollar (2016) (RIAA, u.å). Den omfattande nedgången i efterfrågan av cd-skivor har 

lett till en minskning på 93,7 % av de intäkter försäljning av cd-skivor inbringat. Ytterligare 

en faktor som kan ha effekt på ett företags lönsamhet är kostnadsförändringar för produkter 

som företaget är beroende av. Ett tydligt exempel på detta fenomen är oljeprisets fall 2015 

vilket öppnade för en reducering av bränslekostnader på drygt 800 miljoner kronor för SAS 

(Augustsson, 2016). Valutakurser är också en viktig faktor som är relevant för företag som 

agerar utanför en nationell marknad. Ett tydligt exempel på detta är händelsen där 1,2 

miljarder kronor av HM:s resultat 2011 var hänförbara till effekter av valutakurser. 

Majoriteten av de länder där företaget är verksamt drabbades av en valutaförsvagning 

gentemot den svenska kronan (HM, 2011). Vidare visar Dominguez (2006) sambandet 

mellan firmavärde och exponering till förändringar i valutakurser. Resultatet av studien visar 

att valutaförändringar är relevant för firmavärdet för en signifikant andel av de firmor som 

undersökts.  

 

Storlek är en faktor som, av många skäl, kan tyckas ha påverkan på grad av frivillig 

redovisning. Ett av dessa skäl är att mindre företag kan tänkas ha högre kostnader kopplat till 

att producera redovisning och får därför mindre incitament att göra det. En studie gjord av 

Bhatia och Dhamija (2015) undersöker till vilken grad frivillig redovisning av finansiella 

kvoter är korrelerat med företagets lönsamhet, storlek och industri. Studiens resultat visade 

att storlek hade starkast association till frivillig redovisning av finansiella nyckeltal. Alsaeed 

(2006) gjorde en undersökning av företags frivilliga redovisning i Saudiarabien och dess 

association till företagets olika karaktärsdrag. Även här var resultatet att företagets storlek var 

den variabel som var starkast associerad med frivillig redovisning. Camfferman och Cooke 

(2002) visar liknande resultat i sin studie av brittiska och nederländska företags frivilliga 

redovisning. En studie från 1961 av Cerf identifierade starka samband mellan storlek på 

företaget och grad av frivillig redovisning. Dessutom hittade han ett starkt samband mellan 

lönsamhet och frivillig redovisning, vilket senare bekräftas av Watson et al. (2002) och 

Miller (2002).  

 

Miller (2002) undersöker i vilken utsträckning företag väljer att redovisa olika typer av 

information vid lågt respektive högt resultat. Studiens resultat visar att företag väljer att visa 

mer information när företaget visar ett högt resultat jämfört med ett lågt. Watson et al. (2002) 

undersöker sambandet mellan frivillig redovisning av nyckeltal och lönsamhet. Studiens 
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resultat kunde endast delvis påvisa ett samband mellan lönsamhet och redovisning av 

nyckeltal samt avkastning på investering och redovisning av nyckeltal för vissa år. I en annan 

undersökning har Beatty och John Jones (1992) undersökt sambandet mellan lönsamhet och 

grafisk presentation. Resultatet från studien påvisade ett signifikant stöd för sambandet där 

företag som presterat bra använder grafisk presentation i större utsträckning.  

 

Watsons et al. (2002) studie undersöker Storbritannien, Camfferman och Cooke (2002)  

studier undersöker Storbritannien och Nederländerna, Cerf (1961) undersöker USA och 

Bhatia och Dhamija (2015) undersöker Indien. Wallton, Haller och Raffournier (1999) 

beskriver att det finns skillnader för rapporteringsmönster för olika länder vilket grundar sig i 

skillnaderna i deras politiska och ekonomiska system. Det gör att det är relevant att 

undersöka liknande samband även i andra länder. 

 

Många studier som studerar frivillig redovisning undersöker årsredovisningar. Då 

kvartalsrapporter skiljer sig från årsredovisningar i att de inte är reviderade, släpps med 

kortare intervall samt att de inte är lika studerade är det av intresse att undersöka dessa 

samband för kvartalsrapporter.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att komplettera befintlig forskning med en rapport som fokuserar 

på hur ett företags lönsamhet och storlek förhåller sig till dess grad av frivillig redovisning. 

Detta genom att undersöka redovisning av exponering till faktorer utanför ledningens kontroll 

i svenska börsnoterade företags kvartalsrapporter. Dessutom ämnar rapporten bredda 

forskningen inom området med en undersökning som bidrar till kartläggningen av frivillig 

redovisning för kvartalsrapporter. 

1.2 Problemformulering 

I vilken utsträckning är ett företags lönsamhet och storlek kopplat till redovisning av sin 

exponering till faktorer utanför ledningens kontroll?  
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2 Teori 

__________________________________________________________________________ 

I teorikapitlet beskrivs först grundläggande teoretiska modeller som är kopplat till området 

som undersöks. Modellerna beskriver hur de är kopplade till området i fråga. I slutet av 

kapitlet presenteras en operationaliserande motivering för varje hypotes. 

__________________________________________________________________________  

 

Inom redovisningsteori finns det ingen heltäckande teori om redovisning. Det finns inga 

centrala modeller eller tankesystem som står som mall för efterföljande forskning utan 

forskning baseras på trubbiga ekonomiska basmodeller. Varje modell försöker förklara en 

liten del av redovisningsområdet (Vural, 2017). Att undersöka resonemang på detta sätt stöds 

av Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) som menar att multiteoretiska ramverk är 

positiva i den bemärkelsen att teorier kan komplettera varandra för att tillsammans ge en 

helhetsbild. 

2.1 Agentteori 

Agentteori har använts som ett analytiskt verktyg i ett flertal tidigare studier. Ness (1991) 

använder teorin för att försöka förklara varför vissa företag väljer att redovisa miljömässiga 

faktorer. Teorin har också använts för att förklara incitament för företagsledningen att 

frivilligt ge ut information till investerare (Prince, 2013). Watson et al. (2002) använder även, 

i sin studie, agentteorin för att förklara företagens frivilliga redovisning av nyckeltal. Grundat 

i att agentteorin tidigare använts för att förklara former av frivillig redovisning ses det som ett 

bra verktyg för denna studie. 

 

Agentteorin beskriver de problem och kostnader som uppstår när en agent har kontroll över 

något som ägs av en principal. Det är två underliggande orsaker som skapar kostnader när en 

agent och principal har ett sådant förhållande, informationsasymmetri mellan parterna samt 

olika mål och motivation. Informationsasymmetri uppstår när parterna har olika tillgång till 

information och kan skapa möjligheter för en agent att agera principalens intresse. (Jensen & 

Meckling, 1976) Agentteorin gör ett antagande att människor först och främst agerar utifrån 

ett egenintresse, vilket stödjs av Jensen (1994). På grund av detta kommer agenten inte agera 

i principalens intresse utan övervakning eller andra incitament för att göra så.  Redovisning är 

ett sätt för investerare att övervaka företagsledning och därmed skapa incitament för dem att 
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agera i enlighet med investerarnas intresse. I en situation där företagsledningen är medveten 

om att investerarna övervakar deras prestation menar agentteorin att ledningen kommer att 

försöka visa upp så bra resultat som möjligt till investerarna för att undvika konflikter och 

risk att förlora sin position. Redovisningen skapar då incitament för ledningen att göra sitt 

bästa för att övertyga investeraren att deras ledning leder till bra resultat för företaget.  

 

Finansiell rapportering och redovisning är alltså ett medel för ledningen i ett företag att 

meddela investerare om hur företaget presterar. Företag meddelar investerare på detta sätt 

genom reglerade rapporter såsom årsredovisning samt oreglerade rapporter såsom 

kvartalsrapporter. Healy (2001) menar att en anledning till varför reglerad redovisning är 

väsentligt för en fungerande marknad är det så kallade informationsproblemet med vilket han 

syftar till informationsasymmetrin. Reglering och revidering av finansiella rapporter är ett 

sätt att kontrollera att ledningen inte presenterar falsk data för att gynna sitt egenintresse på 

bekostnad av investerare och därmed ett sätt att förminska informationsproblemet. (Healy, 

2001)  

2.2 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin har använts i tidigare studier för att förklara hur företag kan använda 

redovisning för att visa sig legitima för omvärlden. Lightstone och Driscoll (2008) 

undersöker hur företag hanterar “omvärldens ögon” med hjälp av att selektivt redovisa 

information för att uppehålla sin legitimitet. Vidare har O’donovan (2002) undersökt hur 

företag redovisar i sina årsredovisningar för att bygga, reparera eller uppehålla sin legitimitet 

och använt legitimitetsteorin för att förklara dessa fenomen.  

 

Legitimitetsteorin baseras på att det existerar sociala kontrakt mellan ett företag och dess 

intressenter (Shocker & Sethi, 1973). Watson et al. (2002) förklarar att med frivillig 

redovisning av information kan ledningen kommunicera med sina intressenter för att få dem 

att känna sig mer förvissade om företagets lönsamhetsförmåga. Vidare lägger Watson et al. 

(2002) ett resonemang som stämmer bra överens med legitimitetsteorin. Resonemanget lyder 

att större företag kommer ha större tryck från myndigheter och allmänheten att redovisa, 

vilket leder till att de har större incitament att utöka och förbättra sin redovisning. 

Legitimitetsteorin baseras på en rad strategier ett företag kan använda för att visa sig legitima. 

En av dessa strategier är att redovisa i syfte att informera intressenter om förändringar och 
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resultat (Watson et al. 2002). Ytterligare en strategi är att redovisa ett anpassat 

informationsflöde och mål för att tillgodose omgivningens värderingar (Oxibar & Déjean, 

2007) (Dowling & Pfeffer 1975). Teorin visar också på att ett företag kan försöka manipulera 

uppfattningen av företaget genom att avleda uppmärksamhet från aktuella problem till andra 

relevanta delar för företaget i syfte att uppfylla omgivningens värderingar (Oxibar & Déjean, 

2007). 

 

Watson et al. (2002) menar att med hjälp av informationsflöde kan övervakning och andra 

agentkostnader reduceras. Agentkostnaderna reduceras ifall informationen får ägarna att bli 

mer trygga i att företaget sköts i kongruens med deras intressen. Detta kan då uppnås genom 

extra detaljerad samt belysande informationsrapportering (Inchausti, 1997). Denna typ av 

belysning skulle kunna ses som en manipulation av information i agentens intresse att visa 

dess legitimitet. 

2.3 Signaleringsteori 

Frivillig redovisning spelar en signifikant roll i ett företags lönsamhet, vilket påvisades av 

Hamrouni, Miloudi och Benkraiem (2015). De hävdar att frivillig redovisning spelar en stor 

roll i företagets signalering till omvärlden om dess lönsamhet. Signaleringsteorin utvecklades 

ursprungligen av Spence (1973) där han visade hur en sökande för ett jobb kunde reducera 

informationsasymmetrin mellan denne och arbetsgivaren. Teorin är i grunden applicerbar när 

två parter har tillgång till olika information och är fundamentalt intresserad av att reducera 

informationsasymmetrin mellan två parter (Spence, 2002). Teorin tar upp tre delar i 

processen av signalering av information. Första delen av processen är signaleraren, parten 

som besitter informationen, den andra delen i processen är signalen som kommer fram till 

den sista delen, mottagaren av signalen. (Connelly, 2011) Trots att teorin utvecklades med 

syftet att ge förklaringsvärde till faktorer i arbetsmarknaden menar Watson et al. (2002) att 

det också kan ge förklaringsvärde till frivillig redovisning. Författarna menar att signalering 

är en reaktion på en informationsasymmetri på en marknad och teorin är därför applicerbar 

för att förklara frivillig redovisning. När det talas om frivillig redovisning representeras 

signaleraren av företagsledningen, signalen av frivillig redovisning och mottagaren av 

investerare. 
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Watson et al. (2002) förklarar att trots att redovisning av nyckeltal inte ger användare någon 

ny information så kan signaleringsteorin och agentteorin bidra till att förklara varför 

ledningen valt att redovisa denna information. Samma resonemang gäller för denna studie då 

de faktorer som redovisas inte alltid är ny information. Enligt Morris (1987) är agentteori och 

signaleringsteori inte teorier som konkurrerar med varandra. Han menar istället att de båda 

kan användas som kompletterande teorier i och med att en del av de förutsättningar som 

ligger till grund för agentteorin är förenligt med en del av de förutsättningar som ligger till 

grund för signaleringsteorin. Han tar specifikt upp exempel där teoriernas förutsägelser om 

val av redovisning kan kombineras för att ge en mer kompletterande bild av verkligheten. 

Morris (1987) menar att signaleringsteori i och med detta kan vara relevant för att förklara 

frivillig redovisning. 

2.4 Hypotesformulering: Lönsamhet 

Enligt agentteorin är ledningens mål att visa investerare att de  gör ett bra jobb. Ett enkelt och 

trovärdigt sätt för ledningen att göra detta är att visa starka siffror på lönsamhet i de 

finansiella rapporterna. Om företaget å andra sidan har ett dåligt resultat menar agentteorin att 

ledningen har mindre incitament att dela denna information med investeraren. Med grund i 

agentteorin är det möjligt att dra slutsatsen att ledningen har större incitament att öka 

informationsasymmetrin snarare än att minska den när informationen kan skada ledningens 

position. Signaleringsteorin menar på att varje företag och dess ledning har ett val att 

antingen dela information om företaget med ägarna eller att inte göra det. Enligt 

signaleringsteorin har ledningen endast incitament att minska informationsasymmetrin när 

det skickar positiva signaler till ägarna. När ett företag lider av en försämrad lönsamhet 

förutspår signaleringsteorin att ledningen har mindre incitament att minska 

informationsasymmetrin mellan ledningen och företaget. Ledningen kan ha incitament att 

signalera information till investerare som tar uppmärksamhet från det ämne som ledningen 

inte vill att investerarna skall ta del av, exempelvis den dåliga lönsamheten. Detta 

resonemang stöds av legitimitetsteorin som menar på att ledningen strategiskt kommer välja 

om information kommer att delas med ägare eller inte. Om informationen är skadlig för 

företaget och ledningen skapas incitament för ledningen att manipulera informationen och 

styra uppmärksamheten till annan information. Redovisning av exponering till faktorer 

utanför företagets kontroll kan användas som ett verktyg för företaget att visa att det dåliga 

resultatet inte beror på företagets kärnverksamhet utan att det istället beror på faktorer utanför 
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ledningens kontroll. Teorier som diskuterats pekar mot att det finns ett negativt samband 

mellan lönsamhet och redovisning av exponering till faktorer utanför företagets kontroll. 

 

Tidigare studier av Miller (2002), Watson et al. (2002) och Beatty och John Jones (1992) 

fann ett positivt samband mellan lönsamhet och grad av frivillig redovisning. Då denna studie 

likt ovan nämnda studier undersöker sambandet mellan lönsamhet och frivillig redovisning, 

förväntas liknande resultat. Denna studie skiljer sig dock från tidigare nämnda studier i att det 

som undersöks är redovisning av exponering till faktorer som är utanför företagets kontroll 

och inte faktorer som företaget själv är ansvariga för.  

 

På grund av att teori pekar på ett negativt samband mellan lönsamhet och redovisning medan 

tidigare studier visat ett positivt samband utformar vi en neutral hypotes. 

 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan ett företags lönsamhet och företagets redovisning av 

exponering mot faktorer utanför ledningens kontroll. 

2.5 Hypotesformulering: Storlek 

Enligt agentteorin kommer ledningen att vilja minska informationsasymmetrin om det är 

information som kommer att gynna ledningen. Cooke (1992) beskriver att större företag har 

fler intressenter och har större press från omgivningen att redovisa utförligt, vilket också 

stöds av Watsons et al. (2002). Redovisning blir av denna anledning ett viktigare verktyg för 

större företag att minska informationsasymmetri än för mindre företag samt också visa sig 

mer legitima för dess intressenter. Ett resonemang kan med stöd av detta utformas att grad av 

redovisning bör ha ett positivt samband med företagets storlek. Större företag har dessutom 

mer resurser tillgängliga för att utföra en komplett redovisning, vilket i sin tur möjliggör 

omfattande redovisningar.  

 

Dessa teoretiska resonemang stämmer bra överens med tidigare studier inom området där 

Bhatia & Dhamija (2015), Camfferman & Cooke (2002), Alsaeed (2006), Chow & Wong-

Boren (1987) visar att storlek är en stark prediktor för grad av frivillig redovisning. Då 

teoretiska resonemang och tidigare studier båda pekar på att ett positivt samband existerar 

mellan grad av redovisning och ett företags storlek formulerar vi en ensidig hypotes. 
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Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan storlek och företags redovisning av 

exponering mot faktorer utanför ledningens kontroll.  

 

 

3 Metod 

__________________________________________________________________________ 

I metodkapitlet framförs tillvägagångsättet som används för studiens sätt att pröva tidigare 

formulerade hypoteser. I första delen behandlas de beroende variablerna med en beskrivning 

av datainsamlingen efterföljt av en presentation av variablernas egenskaper. I andra delen 

presenteras insamlingen av de oberoende variablerna samt en beskrivning av dessa. I sista 

delen klargörs för den analytiska metoden som används. 

_________________________________________________________________________  

 

Undersökningsmetod för en uppsats är avgörande för att svara på problemformulering och 

uppnå uppsatsen syfte. Problemformuleringen ligger alltså till grund för vilken metod denna 

studie kommer använda sig av. 

 

En kvantitativ metod eftersträvar ett stort antal enheter att undersöka. Den kvantitativa 

metoden gör att studien görs på bredden vilket betyder att det inte inhämtas mycket 

information om varje undersökt enhet. Ett kvantitativt tillvägagångsätt väljs för denna studie 

då studiens syfte är att kunna påvisa samband som kan ligga till grund för generella slutsatser 

för redovisning i kvartalsrapporter. 

3.1 Beroende variabler 

3.1.1 Datainsamling 

Insamlingen av de beroende variablerna görs med hjälp av ett forskningsprojekt via Uppsalas 

företagsekonomiska institution under ledning av Mattias Hamberg och har som uppgift att 

samla in primärdata om olika företags redovisningsval i sina kvartalsrapporter. Den data som 

hämtas i insamlingen väljs efter forskningsprojektets syfte. Syftet med forskningsprojektet är 

att förstå informationsinnehållet i svenska börsnoterade företags kvartalsrapporter. För att 

undersöka detta utgår insamlingen från samtliga 421 svenska börsnoterade företag på Nasdaq 
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Stockholm under tidsperioden 2005 till 2016, en tidsperiod då svenska börsnoterade företag 

använde sig av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det första som genomförs är 

att urvalet begränsas till företag som är representativa för insamlingens syfte. Företag som är 

verksamma inom finansiellt orienterade branscher exkluderas, vilket betyder att bank, 

försäkrings-, investment- och fastighetsbolag exkluderas från insamlingen. Dessa företag 

exkluderas på grund av deras redovisningsinformation tolkas och behandlas annorlunda av 

dess intressenter jämfört med rörelsedrivande företag. Företag som inte är juridiskt placerade 

i Sverige, företag som inte har någon egentlig försäljning (utvecklingsbolag) och företag som 

varit börsnoterade under färre än 10 kvartal under tidsperioden 2005 till 2016 exkluderas 

även från insamlingen. 

 

Efter dessa begränsningar återstår 250 företag vilket ger 9237 kvartalsrapporter för insamling. 

Från de återstående rapporterna görs ett kontrollerat slumpmässigt urval av 1600 

kvartalsrapporter. Det stora antalet rapporter väljs för att lättare kunna skapa en rättvisande 

bild för hur redovisningen ser ut för kvartalsrapporter i Sverige. Rapporterna samlas in som 

800 par där ett par utgörs av två rapporter från samma företag, samma kvartal och med ett års 

mellanrum. Insamling av rapporter i par väljs för att kunna studera förändringar där 

eventuella kvartalseffekter är bortjusterade. Kvartalseffekter syftar i den här studien till 

säsongseffekter där företag till exempel kan tänkas ha en starkare verksamhet under 

sommaren än för vintern, vilket gör det svårt att jämföra dessa kvartal. 

 

Under denna tidsperiod kan företagen producera maximalt 48 kvartalsrapporter (12 år x 4 

kvartal). För varje företag kan maximalt fem par (10 kvartalsrapporter) samlas in och inga par 

kan överlappa varandra. Urvalet är slumpmässigt men kontrollerat såtillvida att det är:  

1.  Relativt jämnt fördelat mellan kvartalen (380 till 410 rapporter från respektive 

kvartal). 

2.  Jämnast möjligt med par insamlat mellan åren. Dock då insamlingen sker i par är det 

oundvikligt med något färre observationer från 2005-06 och 2015-16.  

3.  Jämnviktsvägd fördelning mellan branscherna tillverkning, tjänster och handel. 

4.  Ett ökat fokus på åren 2007 till 2010 då den finansiella krisen ägde rum. Den 

finansiella krisen kan ses som en “exogen chock”, d.v.s. något som företag inte kunde 

påverka eller förutse, men som kan ha effekter på deras rapportering. 
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I tillägg till detta faller ett antal observationer bort under insamlingen, vilket beror på att 

kvartalsrapporterna saknats. Det slutgiltiga urvalet för insamlingen består av 1572 

observationer. 

 

Studien undersöker förändring i rörelsemarginal, vilket kräver data från en startpunkt till en 

slutpunkt. Eftersom datainsamlingen hämtar data från kvartalsrapporter i par är det endast 

möjligt att utläsa förändringen i den senare kvartalsrapporten. Detta medför ett bortfall på 

hälften av de rapporter som undersökts. Utöver detta skapas ytterligare bortfall av 

anledningar såsom avsaknad av rapport, uppköpta företag, icke längre existerande företag 

samt avsaknad av oberoende variabler i databasen. Detta resulterar i ett totalt bortfall på 874 

rapporter vilket ger studien 726 observationer.  

 

Insamlingen utförs av 16 stycken studenter uppdelade i grupper av två och två under 

instruktioner av Mattias Hamberg, Quishen Yang och Magnus Axén. Varje person får 98 

stycken rapporter att analysera där rapporterna delas upp företagsvis vilket innebär att varje 

företag analyseras av en enskild individ. Mycket av datan som samlas in är så kallad 

mjukdata vilket innebär att individuell tolkning av datan krävs av varje student.  

 

Datan som denna studie använder sig av är graden av redovisning av generell efterfrågan, 

kostnadsförändringar, samt valutaförändringar i företagets kvartalsrapporter. Samtliga av 

dessa kategorier av redovisning är mjukdata som kategoriseras enligt ingen redovisning; 

positiv, negativ eller neutral redovisning eller redovisning av information med positiva eller 

negativa monetära effekter (se figur 1). För denna studies syfte tolkas ingen redovisning som 

ingen redovisning. Positiv, negativ eller neutral redovisning tolkas som låg grad av 

redovisning. Positiv eller negativ redovisning av information med monetära effekter tolkas 

som hög grad av redovisning. För att kunna analysera denna mjuka data kvantitativt 

omvandlas informationen vidare till en ordinalskala från 0-2, där 0 står för ingen redovisning, 

1 står för låg grad av redovisning och 2 står för hög grad av redovisning 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Tolkning av data samt omvandling till siffror. 

Undersökningens ramverk: Siffra Tolkning 

Ingen redovisning 0 Ingen redovisning 

Positiv, negativ eller neutral 

redovisning 

1 Låg grad av redovisning 

Redovisning av information med 

positiva eller negativa monetära 

effekter. 

2 Hög grad av redovisning 

Figur 1: Undersökningens ramverk 

 

Denna modell kommer dock med nackdelar där, en av dessa är att det inte går att utläsa om 

det är en positiv eller negativ redovisning. Exempelvis kan modellen ta fram resultat som 

visar att en ökning av rörelsemarginal har ett positivt samband med grad av redovisning, men 

misslyckas med att visa om sambandet är med en negativ eller positiv redovisning. Ett 

företag med dålig rörelsemarginal som redovisar effekter på efterfrågan kan redovisa såväl 

negativa som positiva effekter på efterfrågan, vilket är något som bör tas i beaktning när 

resultat analyseras.  

 

3.1.2 Generell efterfrågan 

Den beroende variabeln generell efterfrågan definieras som diskussioner på framsidan av 

kvartalsrapporten som rör marknadsefterfrågan driven av både generella ekonomiska tillstånd 

och specifika produktmarknader. Tillstånd som rör företagsspecifika situationer faller inte 

under denna definition. I resterande del av uppsatsen kommer generell efterfrågan benämnas 

som GE. Efter en bedömning av forskningsgruppen beslutades det att GE kommer 

undersökas endast på framsidan av rapporten. Detta på grund av att faktorn förekommer i 

högre grad på första sidan samt att undersöka hela rapporten för denna faktor skulle vara 

väldigt resurskrävande i en redan resurskrävande undersökning. Det innebär att redovisning 

av GE från resterande delen av kvartalsrapporten faller bort. Det som söks gällande GE är 

diskussioner angående marknadsefterfrågan driven av generella globala ekonomiska 

förutsättningar eller specifika produkt och marknadsförutsättningar. Denna definition har 

valts för att försöka fånga ett företags beroende till industrispecifika faktorer gällande 

efterfrågan. 
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3.1.3 Kostnadsförändring 

Den beroende variabeln kostnadsförändring definieras som diskussioner på framsidan av 

kvartalsrapporten som rör exponering till marknadsutbud driven av generella ekonomiska 

tillstånd eller specifika produktmarknader. I resterande del av uppsatsen kommer denna 

variabel benämnas som KF. Diskussioner om KF söks likaså på framsidan av 

kvartalsrapporten med samma motivering som för GE. Specifikt söktes det efter diskussioner 

om kostnader kring produktmarknader. Exempelvis söktes efter diskussioner kring kostnader 

av råvaror eller energi.  

3.1.4 Valutaeffekter 

Den beroende variabeln valutaeffekter definieras som diskussioner i hela kvartalsrapporten 

som rör exponering mot valutaeffekter. I resterande del av uppsatsen kommer denna variabel 

benämnas som VF. VF skiljer sig från de två andra beroende variablerna som enbart söks på 

framsidan av rapporten, medan denna variabel söks igenom hela rapporten. Det valdes att 

undersöka VF genom hela rapporten då bedömning av forskningsgruppen gjordes att VF i 

högre grad förekommer på andra ställen än framsidan. Detta skapar en svaghet i studiens 

analytiska aspekt i att vi inte kommer kunna urskilja vad som är skrivet på framsidan av 

rapporten och vad som är skrivet i resterande del. Detta tas i åtanke när resultaten tolkas.  

 

Vid analys för valutaeffekter tas även längden på rapporten med som kontrollvariabel. 

Användandet av längd som kontrollvariabel grundar sig i att det kan uppkomma samband 

mellan två variabler som egentligen beror på faktorer som inte inkluderas i modellen. 

(Sundell, 2012) 

 

Längd misstänks vara en stark prediktor för hur mycket VF redovisas genom hela rapporten. 

Misstankarna grundar sig i att en längre rapport har större chans till att innehålla mer 

information i allmänhet. Denna kontrollvariabel är inte relevant för de andra fallen då de 

endast är inhämtade på framsidan. 

3.1.5 Index 

Studien ämnar, utöver att undersöka variablerna individuellt, även att undersöka sambandet 

mellan lönsamhet/storlek och redovisning av faktorer utanför företagets kontroll i sin helhet. 

För att undersöka detta kombineras GE, KF samt VF ett gemensamt index. Indexet skapas 
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genom att sammanställa de individuella värdena för variablerna till en ny ordinalskala från 0-

6, där 0 betyder ingen redovisning alls, och 6 betyder hög redovisning över alla tre 

variablerna. Detta utförs genom att addera värdena från de tre variablerna. Indexet motiveras 

med att det kan förbättra undersökningen i och med att den kan visa på en helhetsbild för 

företagets redovisning av faktorer utanför deras kontroll.  

3.2 Oberoende variabler 

3.2.1 Lönsamhet 

De oberoende variablerna i studien studeras i syfte att undersöka deras effekter på 

redovisningen av faktorerna VF, GE samt KF. En av variablerna som undersöks är en form 

av lönsamhetsmått, rörelsemarginal. Rörelsemarginal räknas ut genom att använda företagets 

rörelseresultat och dess omsättning. Det används då det är ett mått som mäter företaget 

lönsamhet relativt dess omsättning. Det är relevant att använda marginalen istället för 

resultatet då det är viktigt för studiens syfte att företag som naturligt har större rörelseresultat, 

enbart på grund av sin storlek, inte ger ett högre värde på lönsamhet än mindre företag. 

Rörelsemarginal är också ett mått som historiskt använts i flertal studier som mått för ett 

företags lönsamhet (Watson et al. 2002), (Singhvi & Desai, 1967). Rörelsemarginalen för 

varje företag räknas ut med formeln: 
𝑅

𝑂
= 𝑅𝑀 där 𝑅 är rörelseresultatet, 𝑂 är omsättning och 

𝑅𝑀 är rörelsemarginal. Rörelseresultat hämtas från samma data som de beroende variablerna 

medan omsättning inhämtas från företagsekonomiska institutionens databas för 

kvartalsrapporter. För att kunna se den relativa lönsamheten för ett företag beräknas 

förändring i procentenheter av rörelsemarginal, ∆𝑅𝑀. Detta betyder att ett företags lönsamhet 

kan vara god relativt marknaden, men är det en försämring från året innan kommer det ses 

som dålig lönsamhet i denna studie.  

3.2.2 Storlek 

Som mått för storlek kommer måttet totala tillgångar användas. Totala tillgångar har använts i 

andra studier liknande denna som ett mått för storlek (Cooke, 1989), (Camfferman & Cooke, 

2002). Datan hämtas, likt omsättning, från företagsekonomiska institutionens databas för 

kvartalsrapporter. 
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3.3 Regression 

En begränsning hos en linjär regressionsmodell är att den ej kan hantera nominala eller 

ordinala variabler. På grund av studiens beroende variabels ordinala form har ordinal 

regression valts. Ordinal regression är mest applicerbar då variablerna har en naturlig ordning  

från mindre till större. För att studera sambandet mellan procentuell förändring av 

rörelsemarginal och redovisning av faktorer utanför företagets kontroll används fyra ordinala 

regressioner. De beroende variablerna GE, KF samt VF beskrivs, som tidigare nämnt, i form 

av en ordinalskala från noll till två samt för Index noll till sex. Den ordinala regressionen 

presenterar sambandet som undersöks i form av odds. Regressionen undersöker hurvida en 

förändring i den oberoende variabeln ökar eller minskar sannolikheten att den beroende 

variabeln befinner sig i en högre del på den ordinala skalan. Odds innebär, i kontexten av en 

ordinal regression, den faktor som sannolikheten förändras med när den oberoendevariabeln 

förändras med en enhet. 

 

Ekvationen för regressionen GE: 

ln (
𝑝𝐺𝐸

(1 − 𝑝𝐺𝐸)
) =  α + 𝛽1 ∗ 𝛥𝑅𝑀 +  𝛽2 ∗ 𝑇𝐴 

Ekvationen för regressionen KF: 

ln (
𝑝𝐾𝐹

(1 − 𝑝𝐾𝐹)
) =  α + 𝛽1 ∗ 𝛥𝑅𝑀 + 𝛽2 ∗ 𝑇𝐴 

Ekvationen för regressionen VF: 

ln (
𝑝𝑉𝐹

(1 − 𝑝𝑉𝐹)
) =  α + 𝛽1 ∗ 𝛥𝑅𝑀 +  𝛽2 ∗ 𝑇𝐴 + 𝛽3 ∗ 𝐿 

Ekvationen för regressionen Index: 

ln (
𝑝𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

(1 − 𝑝𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥)
) =  α + 𝛽1 ∗ 𝛥𝑅𝑀 +  𝛽2 ∗ 𝑇 

 

 

𝛥𝑅𝑀  Förändring av rörelsemarginal 

 

TA  Totala tillgångar 

 

L  Antal sidor i rapporten 

 

𝛼  Modellens intercept 
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𝛽 Koefficient för hur den beroende variabeln förändras relativt till de oberoende 

variablerna. 

 

p  Sannolikheten att en händelse sker. En händelse defineras som när den 

beroende variabeln hamnar i en viss kategori på den ordinala skalan eller 

lägre. Exempelvis att den beroende variabeln hamnar i kategorin 1 eller 0. 

 

p/(1-p) Sannolikheten för att en händelse sker (p) och att den inte sker (1-p) skapar ett 

odds för att händelsen sker. Exempelvis sannolikheten för att en händelse sker 

på 25% vilket ger en sannolikhet att den inter sker på 75% skulle ge ett odds 

på 0,25/0,75 = 0.33. 

 

LN(p/(1-p)) Logaritmerade oddskvoten för att en händelse sker (p) och att den inte sker (1-

p).  

 

 

 

 

Regressionsanalyserna kommer att utföras med hjälp av SPSS på grund av dess starka 

analysförmåga och tillgänglighet för författarna.  

 

En risk som finns när regressioner utförs är att de oberoende variablerna kan vara för starkt 

korrelerade med varandra. Detta kan göra att samband mellan de beroende och oberoende 

variablerna ses i regressionen som egentligen beror på en korrelation mellan de oberoende 

variablerna. Därför genomförs ett Spearsman test för multikollinaritet, där de kritiska värdena 

ligger på ±0,8 (Farrar & Gauber, 1967). 

3.3.1 Test av modellen: 

För att säkerställa att regressionsmodellen producerar riktiga resultat kör också regressionen 

fyra stycken tester av modellen. Modell fitting test, Goodness of fit test, Psuedo-r2 test samt 

test för parallella linjer.  
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Model fitting test undersöker ifall de oberoende variablerna som undersöks i modellen har 

någon påverkan på den beroende variabeln. Det relevanta värdet att analysera för model 

fitting test är p -värde, vilket för att stödja modellen ska vara under 0.05. 

 

Goodness of fit test undersöker ifall modellens förutsägelser stämmer överens med den 

aktuella datan. Testet producerar två värden vilka båda ska visa på sig.-värden över 0.05 för 

att modellen är väl anpassad för datan.  

 

Psuedo - r2 är ett approximativt mått r2. R2 beskriver hur stor del av variationen i redovisning 

av beroende variabeln som förklaras av förändring i de oberoende variablerna. Nagelkerke är 

den form av approximation för r2 som används i denna studie.  

 

Test av parallella linjer är ett test för ifall de beroende variablernas logaritmerade odds har 

samma relation till de oberoende variablerna. Ifall p -värdet är över 0.05 betyder det att de 

oberoende variablerna förbättrar modellen.  

3.4 Svagheter med metoden 

Vid undersökningar där information ska tolkas av en person finns det alltid en risk att 

orättvisa resultat kan uppkomma. I denna studie har 16 olika individer varit inblandade i 

insamlingen av data. Detta medför en risk att information har tolkats annorlunda på vissa 

områden. Det ska dock understrykas att eftersom undersökningens utformning var baserad på 

att varje företag endast undersöktes av en person är det säkerställt att det inte existerar 

tolkningsskillnader inom ett och samma företag.  

 

Metoden studien använder sig av kategoriserar graden av redovisning som 0: ingen 

redovisning, 1: redovisning, 2: redovisning med monetära effekter. Det ska tydliggöras att det 

inte nödvändigtvis är likartade skalor mellan monetära effekter och utan monetära effekter för 

de olika faktorerna. Exempelvis finns det en möjlighet att effekter av valuta är en mer 

kvantifierbar faktor än effekter av GE och KF, det vill säga att en effekt av valutaförändring 

är enklare att räkna ut medan effekten av GE och KF kan tänkas vara svårare. 
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4 Resultat 

________________________________________________________________________ 

I resultatdelen presenteras resultatet från datainsamlingen samt resultatet från 

regressionsmodellerna. Resultatet från undersökningarna presenteras som deskriptiv statistik 

för att uppfylla delen av studiens syften som är hänförbar till kartläggande av 

forskningsområdet. Sist presenteras resultatet från de fyra regressionerna med presentation 

av de viktigaste värdena för analys samt värden relevanta för regressionsmodellen. 

_________________________________________________________________________ 

 

Spearmans korrelationstest visade på korrelation mellan totala tillgångar och förändring i 

rörelsemarginal på -0,04, mellan totala tillgångar och längd på 0,514 samt mellan längd och 

förändring i rörelsemarginal på -0,01. Dessa värden är alla inom de kritiska gränsvärdena 

±0,8 vilket försäkrar om att variablernas korrelation inte påverkar modellens resultat. 

 

Det deskriptiva resultatet från insamlingen av kvartalsrapporterna summeras i figur 2.  

Det går från figuren att utläsa att 25,5% av de 757 observerade rapporterna redovisade GE i 

låg grad och 1,1%  redovisade GE i hög grad. Vidare går det att utläsa att 6,6% av företagen 

redovisade KF i låg grad samt 1,6% redovisade KF i hög grad. Från figur 2 går det vidare att 

utläsa att 13,6% redovisade VF i låg grad medan 37,9% redovisade VF i hög grad.  

 

Av denna deskriptiva statistik går det att utläsa att det redovisades i betydligt mindre 

utsträckning för KF och för GE än det gör för VF. Detta kan bero på att hela 

kvartalsrapporten undersöks avseende redovisning av VF till skillnad för GE och KF där 

enbart första sidan undersökts, något som ska has i åtanke när jämförelse görs mellan graden 

av redovisning för VF med de andra två variablerna.  

 

Den starka avsaknaden av redovisning i de individuella kategorierna speglas inte i indexet, 

vilket till stor del beror på att indexet visar en bild av hur mycket företagen totalt redovisar 

faktorer utanför ledningens kontroll. Detta medför att skalan för Index bör tolkas annorlunda 

än för de individuella variablerna. Exempelvis är ett nollvärde för Index mer av ett 

extremvärde än för de individuella variablerna. 
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Deskriptiv statistik för kartläggning av redovisningsgrad. 

Svar:      GE KF          VF       Index 

0 556 (73,5%) 695 (91,8%) 367 (48,5%) 284 (37,5%) 

1 193 (25,5%) 50 (6,6%) 103 (13,6%) 139 (18,4%) 

2 8 (1,1%) 12 (1,6%) 287 (37,9%) 223 (29,5%) 

3    80 (10,6%) 

4    23 (3,0%) 

5    5 (0,7%) 

6    3 (0,4%) 

Figur 2: Deskriptiv statistik 

 

4.1 Regression GE 

Resultat av regressionen GE 

GE Odds: 𝑒estimat p -värde 

𝛥RM 0,991 0,920 

Totala tillgångar 1,000 0,113 

Figur 3: Regression GE 

 

Resultatet från regressionen visar ett odds på 0,991, vilket innebär att en ökning med en 

procentenhet i rörelsemarginalen medför ett odds på 0,991 att redovisningen av GE har ett 

högre värde på den ordinala skalan. Resultatet tyder med andra ord på ett litet negativt 

samband mellan förändring i rörelsemarginal och redovisning av GE. Det är dock inte möjligt 

att dra konkreta slutsatser från denna data på grund av att p -värdet överstiger 

signifikansnivån på 0,05, vilken skapar risk för att sambandet beror på andra variabler än de 

som undersökts eller av slumpmässiga skäl.  

 

Den oberoende variabeln totala tillgångar visar ett odds på 1, vilket tyder på att totala 

tillgångar varken har positiv eller negativt samband med graden av redovisning av GE. Även 

denna variabel har ett högt p -värde, vilket gör att det inte är möjligt att dra slutsatser av 

resultatet. 

 

Model fitting test visar ett p -värde på 0,301, vilket innebär att det inte med säkerhet kan 

sägas att de oberoende variablerna som undersöks i modellen påverkar den beroende 
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variabeln. Goodness of fit test ger starka siffror, 0,461 och 1, vilket betyder att modellens 

förutsägelser stämmer bra överens med den aktuella datan. Test för psuedo-r2 ger en låg 

siffra, 0,4%, vilket betyder att en liten del av variationen i redovisning av GE förklaras av 

förändring i rörelsemarginal och storlek. Det skall dock tydliggöras att det låga psuedo-r2 

betyder att en modell med endast förändring i rörelsemarginal och storlek skulle vara en dålig 

modell för att förutspå en individuell rapports redovisning av generell efterfrågan. Det låga r2 

betyder alltså inte att modellen i sin helhet är dålig men försiktighet bör beaktas vid 

slutsatser. Test av parallella linjer visar ett p -värde på 0,965 vilket betyder att förändring i 

rörelsemarginal och totala tillgångar förbättrar modellen. 

 

Regressionsmodellens dåliga värden, för Model fitting test och psuedo r2, gör att det är svårt 

att tolka och analysera regressionens resultat och vara säkra på att slutsatser är pålitliga. 

4.2 Regression KF 

Resultat av regressionen KF 

KF Odds: 𝑒estimat p -värde 

𝛥RM 0,996 0,978 

Totala tillgångar 1,000 0,545 

Figur 4: Regression KF 

Resultatet från regressionen visar ett odds på 0,996, vilket innebär att en ökning med en 

procentenhet i rörelsemarginalen medför ett odds på 0,996 att redovisningen av KF har ett 

högre värde på den ordinala skalan. Resultatet tyder med andra ord på ett litet negativt 

samband mellan förändring i rörelsemarginal och redovisning av KF. Det är dock inte möjligt 

att dra konkreta slutsatser från denna data på grund av den höga p -värdet. 

 

Den oberoende variabeln totala tillgångar visar ett odds på 1, vilket tyder på att totala 

tillgångar varken har positiv eller negativt samband med graden av redovisning av KF. Även 

denna variabel har ett högt p -värde, vilket gör att det inte är möjligt att dra slutsatser av 

resultatet. 

 

Model fitting test visar ett p -värde på 0,847 vilket, likt GE, innebär att det inte med säkerhet 

kan sägas att de oberoende variablerna som undersöks i modellen påverkar den beroende 

variabeln. Goodness of fit test ger starka siffror, 0,490 och 1, vilket betyder att modellens 
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förutsägelser stämmer bra överens med den aktuella datan. Test för psuedo-r2 ger en låg 

siffra, 0,1%, vilket betyder att en liten del av variationen i redovisning av KF förklaras av 

förändring i rörelsemarginal och storlek. Test av parallella linjer visar ett p -värde på 0.989 

vilket betyder att förändring i rörelsemarginal och totala tillgångar förbättrar modellen. 

 

Regressionsmodellens dåliga värden, för Model fitting test och psuedo r2, gör att det är svårt 

att tolka och analysera regressionens resultat och vara säkra på att slutsatser är pålitliga. 

4.3 Regression VF 

Resultat av regressionen VF 

VF Odds: 𝑒estimat p -värde 

𝛥RM 0,997 0,973 

Totala tillgångar 1,000 0,006 

Längd 1,044 0,000 

Figur 5: Regression VF 

 

Resultatet från regressionen visar ett odds på 0,997, vilket innebär att en ökning med en 

procentenhet i rörelsemarginalen medför ett odds på 0,997 att redovisningen av VF har ett 

högre värde på den ordinala skalan. VF visar alltså på samma svaga negativa samband som 

de andra variablerna. VF har ett hög p -värde på 0,973, vilket betyder att det inte går att dra 

konkreta slutsatser av resultatet.  

 

Den oberoende variabeln totala tillgångar har odds på 1. Brist på samband går att utläsa för 

graden av redovisning. VF visar ett p -värde på 0,006, vilket understiger signifikansnivån på 

0,05. Detta innebär att det finns stöd för att det inte finns något samband mellan totala 

tillgångar och redovisning av faktorer utanför ledningens kontroll.  

 

Kontrollvariabeln längd visar ett svagt signifikant positivt samband mellan grad av 

redovisning av VF och antal sidor på rapporten, vilket matchar förväntat resultat. 

 

Model fitting test visar ett p -värde på 0,000 vilket innebär att det kan stödjas att någon av de 

oberoende variablerna som undersöks i modellen påverkar den beroende variabeln. Goodness 

of fit test ger starka siffror, 0,5 och 0,802, vilket betyder att modellens förutsägelser stämmer 
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bra överens med den aktuella datan. Test för psuedo-r2 ger en låg siffra, 6% vilket betyder att 

en liten del av variationen i redovisning av VF förklaras av förändring i rörelsemarginal och 

storlek. Test av parallella linjer visar ett p -värde på 0,919 vilket betyder att förändring i 

rörelsemarginal och totala tillgångar förbättrar modellen. 

 

Regressionsmodellens värden gör att det från modellens perspektiv finns grund till att kunna 

dra slutsatser. Dock är det av vikt att ha r2 värdet i åtanke vid analys. 

4.4 Regression Index  

Resultat av regressionen Index 

Index Odds: eestimat p -värde 

𝛥RM 0,976 0,735 

Totala tillgångar 1,000 0,000 

Figur 6: Regression Index 

 

Resultatet från regressionen visar ett odds på 0,976, vilket innebär att en ökning med en 

procentenhet i rörelsemarginalen medför ett odds på 0,976 att redovisningen av faktorer 

utanför lednings kontroll har ett högre värde på den ordinala skalan. Index visar på samma 

svaga negativa samband som de andra variablerna. Index har ett hög p -värde på 0,735, vilket 

betyder att det inte går att dra konkreta slutsatser av resultatet.   

 

Den oberoende variabeln totala tillgångar har odds på 1. Brist på samband går att utläsa för 

graden av redovisning. Index visar ett p -värde på 0,000, vilket innebär att det finns stöd för 

att det inte finns något samband mellan totala tillgångar och redovisning av faktorer utanför 

ledningens kontroll.  

 

Model fitting test visar ett p -värde på 0,000 vilket likt VF innebär att det kan stödjas att 

någon av de oberoende variablerna som undersöks i modellen påverkar den beroende 

variabeln. Goodness of fit test ger starka siffror, 0,697 och 1, vilket betyder att modellens 

förutsägelser stämmer bra överens med den aktuella datan. Test för psuedo-r2 ger en låg 

siffra, 2,4% vilket betyder att en liten del av variationen i redovisning av Index förklaras av 

förändring i rörelsemarginal och storlek. Test av parallella linjer visar ett p -värde på 0,122 

vilket betyder att förändring i rörelsemarginal och totala tillgångar förbättrar modellen. 
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Regressionsmodellens värden gör att det från modellens perspektiv finns belägg för att kunna 

dra slutsatser. Dock är det av vikt att ha r2 värdet i åtanke vid analys. 

5 Analys 

_________________________________________________________________________ 

I följande kapitel analyseras tidigare presenterat resultat. Analysens presentation grundar 

sig i resultatet från studien och tidigare diskuterat teoretiskt ramverk.  

__________________________________________________________________________ 

 

Variablerna GE och KF syftar som diskuterats tidigare till företagets redovisning på 

framsidan av rapporten. Redovisning på framsidan skiljer sig till viss del från att redovisa 

någonstans i hela rapporten då det kan tänkas att redovisning till framsidan av rapporten 

handlar om något företaget starkt vill belysa. Detta skulle kunna innebära att resultatet för 

dessa variabler skiljer sig mot tidigare studier som undersöker liknande samband. (Watson et 

al., 2002; Miller, 1999; Beatty & John Jones, 1992). Valutaförändringar undersöks däremot 

genom hela rapporten och det tycks sannolikt att variabeln skulle visa liknande samband som 

studier av Watson et al. (2002), Miller (1999) och Beatty och John Jones (1992). Resultat 

från denna studie tyder dock på att VF, likt GE och KF, har ett negativt samband med 

företagets lönsamhet, vilket skiljer sig från dessa studier. Det negativa sambandet stöds av 

teoretiska resonemang som tidigare har diskuterats där tanken är att ledningen endast vill 

skylta med information som får företaget att se bra ut för investerare. Resonemanget lyder att 

om rörelsemarginalen är försämrad kommer ledningen ha incitament att visa att denna 

försämring inte beror på företagets kärnverksamhet, utan att GE, KF eller VF ligger bakom 

problemen. Det faktum att resultatet ej är signifikant gör dock att det inte går att dra några 

slutsatser runt detta resultat. Även Index presenterade resultat som ej är signifikant vilket gör 

att det heller inte går att dra slutsatser från. 

 

Skillnader i samband mellan totala tillgångar och grad av redovisning av exponering mot 

faktorer utanför ledningens kontroll i de olika beroende variablerna är så litet att det är 

försumbart. Därför anses det mest relevant att analysera variablerna som en helhet i form av 

regression för Index istället för att analysera varje regression för sig. När Index analyseras 
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ska det beaktas, som tidigare nämnts, att variablerna skiljer sig i att VF undersökts på hela 

rapporten medan de andra endast undersökts på framsidan.  

 

Det signifikanta resultatet som visar brist på samband mellan Index och totala tillgångar 

avviker från vad tidigare studier har kommit fram till (Bhatia & Dhamija, 2015), (Cerf, 

1961). Denna studies resultat visar på att det för Index varken finns positivt eller negativt 

samband med totala tillgångar. Denna avvikelse från tidigare studier stöds inte av 

legitimitetsteorins resonemang angående större företags incitament till att redovisa mer. Det 

stöds inte heller av agentteorin som enligt vår tolkning menar på att större företag potentiellt 

har högre informationsasymmetri och därmed större incitament för att använda redovisning 

för att minska detta informationsgap. Detta skulle kunna förklaras av dels det faktum att 

studierna är utförda i olika länder samt att företag inte lägger lika mycket resurser på 

kvartalsrapporter som årsredovisningar. 

 

Watsons et al. (2002) studie undersöker Storbritannien, Camfferman och Cooke (2002)  

studier undersöker Storbritannien och Nederländerna, samt Cerf (1961) undersöker USA. 

Storlek, ekonomisk utveckling samt politiska system kan skilja mellan olika länder (Wallton, 

et al., 1999). Redovisningen och den finansiella rapporteringen kan därför utvecklas olika 

mellan dessa länder och likväl de regler som styr hur de ska rapporteras (Wallton et al., 

1999). Exempelvis kan det finnas relevanta skillnader i vem redovisningen riktar sig till. De 

kontinentaleuropeiska länderna, där Sverige inkluderas, tenderar att ha ett större fokus på 

rapportering som vänder sig till långivare, investerare, kunder och andra intressenter. 

Amerikanska företag har däremot en tendens att i första hand rikta sig till kapitalmarknad 

(Wallton et al., 1999). Detta kan bidra till skillnader mellan hur företagen känner sig pressade 

att redovisa och vad de väljer att redovisa och kan därmed bidra till skillnaden mellan denna 

studies resultat och till exempel Cerfs (1961) resultat.  

 

Något som också kan bidra till resultatets avvikelse från tidigare studier är att denna studie 

undersöker kvartalsrapporter till skillnad från årsredovisningar. Denna studies brist på 

samband mellan storlek och redovisning kan bero på denna skillnad i informationsmedium. 

Skillnaden kan till dels förklaras av att årsredovisningar har mer uppmärksamhet av 

investerare och anses viktigare för värdering av företag (Harris, 2014).  
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6 Slutsats 

 

_________________________________________________________________________ 

Slutsatskapitlet består av en hypotesgenomgång samt sammanfattande diskussioner för 

studiens resultat. Dessutom avslutas avsnittet med en rekommendation för fortsatta studier 

inom området. 

________________________________________________________________________ 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett företags lönsamhet och storlek förhåller sig 

till dess grad av frivillig redovisning av exponering till faktorer utanför ledningens kontroll i 

svenska börsnoterade företags kvartalsrapporter. 

 

Med grund i resultatet från de regressioner som genomförts har vi inte stöd för att bekräfta 

hypotes 1:  

”Det finns ett samband mellan ett företags lönsamhet och företagets redovisning av 

exponering mot faktorer utanför ledningens kontroll.” 

 

Ett svagt negativt samband mellan lönsamhet och grad av redovisning går att utläsas men då 

resultatet ej är signifikant är det inte möjligt att dra konkreta slutsatser ifrån detta resultat. 

Detta kan grunda sig i att det kan finnas för många potentiella faktorer som har inverkan på 

sambandet mellan lönsamhet och redovisning av faktorer utanför ledningens kontroll som 

inte tas med i modellen.   

 

Ett signifikant resultat från regressionerna har skapat stöd för att förkasta hypotes 2:  

Det finns ett positivt samband mellan storlek och företags redovisning av exponering mot 

faktorer utanför ledningens kontroll. 

 

Denna studie hittar inget samband mellan storlek och grad av redovisning. Detta skiljer sig 

från tidigare studiers resultat, vilket dels kan förklaras av att länder har olika politiska och 

ekonomiska system samt dels att denna studie har undersökt kvartalsrapporter tillskillnad från 

årsredovisningar.  
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6.1 Framtida studier 

Då resultatet av denna studie delvis avviker från vad tidigare studier har kommit fram till är 

det relevant med framtida undersökningar för att bekräfta eller motbevisa studiens resultat. 

Då de studier som visar på ett avvikande resultat relativt denna studie utförts utanför Sverige 

är det intressant för framtida svenska studier att undersöka liknande samband. Då 

kvartalsrapporter är relativt outforskat skulle det vara intressant med kompletterande studier 

för att undersöka liknande samband för att bekräfta ifall skillnaden i resultat beror på 

skillnaden i informationsmedium. 
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