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Sammandrag 

Vilken effekt frivilligt redovisad information har på kapitalmarknaden är en omstridd fråga i 

litteraturen. Vissa menar att mer information minskar informationsasymmetrin på 

kapitalmarknaden medan andra finner motsatt resultat, där en förklaring är information 

overload. Denna studie bidrar till frågan genom att studera rapportlängden samt 

informationsinnehållet i kvartalsrapporter från 155 bolag noterade på Nasdaq Stockholm 

under åren 2015-2016, där bid-ask spread och handelsvolym används som mått på 

informationsasymmetri. Av fyra genomförda regressionsanalyser visar två signifikanta 

resultat. De signifikanta resultaten visar att frivilligt redovisad information höjer 

handelsvolymen, vilket indikerar att informationsasymmetrin på kapitalmarknaden minskar. 

Detta resultat har betydelse för såväl företag som standardsättare såsom IASB eftersom det 

tyder på att den svenska marknaden efterfrågar mer redovisad information.  

 

 

Nyckelord: informationsasymmetri, frivillig redovisning, kvartalsrapporter, handelsvolym, 

bid-ask spread, information overload  



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Derya Vural som genom arbetets gång varit till 

stor hjälp och bidragit med värdefulla råd. Vi vill även tacka Qishen Yang som gjort denna 

studie möjlig genom tillhandahållandet av data om kvartalsrapporters informationsinnehåll. 

Till sist vill vi tacka våra opponenter som bidragit med tips och kommentarer som har hjälpt 

oss under uppsatsskrivandet.  
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1 Inledning 

Till följd av bland annat den asiatiska finanskrisen år 1997 och finanskrisen år 2008 väcktes 

debatten kring företags redovisning i finansiella rapporter (Leuz & Wysocki, 2016). Eftersom 

inte alla investerare har direkt insyn i ett företags verksamhet och dess finansiella prestationer 

begränsas deras förmåga att utvärdera investeringsmöjligheter till den information som bolag 

ger ut, exempelvis genom årsredovisningar och kvartalsrapporter (Beyer et al., 2010). 

Följaktligen menar Beyer et al. (2010) att de finansiella rapporterna spelar en viktig roll på 

kapitalmarknaden då dessa möjliggör för investerare att analysera potentiell avkastning samt 

se hur deras investerade kapital används efter att det har tillskjutits. Av de finansiella 

rapporterna är kvartalsrapporterna mest användbara för investerare eftersom de speglar 

företagets nuvarande situation bättre än årsrapporter (Ball & Brown, 1968).  

 

Sedan finanskrisen 2008 har International Accounting Standards Board (IASB) förändrat de 

internationella riktlinjerna för redovisning efter krav från finansiella institutioner och 

finansministrar världen över, med syftet att öka transparensen mellan företagsledningen och 

företagets intressenter (Mala & Chand, 2012). De riktlinjer som förändrats gäller värdering 

samt redovisning av finansiella instrument, värderingsmetoder och poster utanför 

balansräkningen (Mala & Chand, 2012). De nya riktlinjerna kräver att mer information 

redovisas (EFRAG, 2012). Den ökade mängden information i finansiella rapporter innebär 

dock inte nödvändigtvis en ökad transparens som var målet med de nya kraven, då ett mer 

komplext och längre innehåll försvårar marknadens förmåga att ta in den redovisade 

informationen (Lee, 2012). Då de nya kraven upplevs som svårtolkade väljer vissa företag att 

redovisa mer än nödvändigt för att undvika dispyter med revisorer och andra intressenter 

(EFRAG, 2012). Denna ökade mängd redovisad informationen bidrar till komplexiteten av 

rapporterna, vilket observeras av Guay, Samuels och Taylor (2016). Effekten av den ökade 

komplexiteten till följd av den ökade mängden information i de finansiella rapporterna är att 

investerare fattar mer ofördelaktiga beslut, något som i litteraturen är känt som information 

overload (Schick, Gordon & Haka, 1990). Enligt Elliot och Jacobson (1994) drabbar 

information overload främst enskilda investerare som inte har samma möjlighet att analysera 

information som till exempel institutionella investerare och kreditgivare, vilket skapar en 

informationsasymmetri mellan olika investerare. Till följd av att investerare upplever att det 

är svårt att tolka all information som redovisas har IASB:s Disclosure initiative kommit till, 
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vilket strävar efter att förbättra och förenkla den redovisade informationen för investerare 

(IFRS, 2018). 

 

Information som redovisas utöver det som krävs enligt lagar och regler benämns som frivillig 

information och kan bestå av historisk information, företagsledningens egna prognoser och 

mål samt olika jämförelsemått (Botosan, 1997). Beyer et al. (2010) finner att frivillig 

information står för 66 % av den redovisningsbaserade information som investerare i USA 

använder, medan den information som bolagen är tvungna att redovisa endast står för 12 %. 

Varför vissa företag väljer att redovisa frivillig information medan andra företag väljer att 

inte göra det är en fråga många forskare har sökt svar på (t.ex. Botosan, 1997; Verrecchia, 

2001; Balakrishnan et al., 2014). Nackdelar med frivillig informationsgivning har visats vara 

att konkurrenter drar nytta av informationen samt ökade kostnader för bearbetning och 

rapportering av redovisningsinformationen (Beyer et al., 2010). Verrecchia (2001) 

undersöker vilket effekt ökad informationsgivning har på kapitalmarknaden och finner att 

ökad informationsgivning leder till minskad informationsasymmetri, vilket kan sänka 

kostnader för företaget. Enligt Jensen och Meckling (1976) finns risken att det uppstår en 

intressekonflikt mellan ledningen och aktieägarna när ägarskapet och kontrollen över ett 

företag är separerat, och när det inte råder målkongruens mellan de två parterna uppstår 

agentkostnader. Frivillig informationsgivning bidrar till en minskning av dessa 

agentkostnader och därmed lägre kapitalkostnad genom att informationsasymmetrin på 

kapitalmarknaden minskar (Botosan, 1997; Verrecchia, 2001). En annan effekt frivillig 

informationsgivning har på kapitalmarknaden är att informationsasymmetrin mellan 

välinformerade och mindre välinformerade investerare kan minska, vilket enligt Verrecchia 

(2001) resulterar i högre likviditet på marknaden. Högre likviditet höjer i sin tur företagets 

marknadsvärde, vilket eftersträvas av företagsledningen (Balakrishnan et al., 2014).  

 

Huruvida informationsasymmetrin faktiskt minskar eller inte av mer redovisad information 

råder det delade meningar kring. Leuz och Verrecchia (2000) finner att en högre grad av 

redovisad information i årsrapporter leder till lägre informationsasymmetri mellan olika 

investerare. I studien av Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) är dock resultatet det 

motsatta då de finner att informationsasymmetrin mellan olika investerare i vissa fall ökar i 

samband med informationsgivning, vilket även Kim och Verrecchia (1994) finner i sin studie. 

Detta beror på vilken typ av information som publiceras, där information som är ny för både 

de välinformerade och de mindre välinformerade investerarna, exempelvis företagets egna 
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prognoser, ökar asymmetrin mellan olika investerare. Information som endast är ny för de 

mindre välinformerade investerarna, exempelvis analytikers prognoser, minskar däremot 

asymmetrin mellan olika investerare (Amiram, Owens & Rozenbaum, 2016).  

 

Vilken effekt frivilligt redovisad information har på kapitalmarknaden visar som beskrivits 

ovan motstridiga resultat (t.ex. Leuz & Verrecchia, 2000; Amiram, Owens & Rozenbaum, 

2016). Frivilligt redovisad information står för en stor del av den redovisningsbaserade 

informationen som investerare grundar sina beslut på (Beyer et al., 2010) och vissa menar att 

ökad informationsgivning minskar informationsasymmetrin mellan olika investerare på 

kapitalmarknaden, vilket leder till minskad kapitalkostnad för företagen samt ökad likviditet 

på marknaden (t.ex. Botosan 1997; Verrecchia, 2001). Andra menar däremot att det finns en 

risk för ökad informationsasymmetri mellan olika investerare, bland annat till följd av 

information overload i samband med frivillig redovisning av information i de finansiella 

rapporterna (Elliot & Jacobson, 1994). Eftersom det ännu inte är säkerställt vilken mängd 

redovisad information som är optimal krävs ytterligare forskning på ämnet, vilket denna 

studie bidrar med och som är aktuellt för bland annat IASB och dess Disclosure initiative 

som ämnar att förbättra och förenkla den information som redovisas för investerare (IFRS, 

2018). Många av studierna på vilken effekt frivillig informationsgivning i finansiella 

rapporter har på kapitalmarknaden har undersökt årsrapporter (t.ex. Botosan, 1997; Leuz & 

Verrecchia, 2000). Ball och Brown (1968) menar dock att informationen i kvartalsrapporter 

är mer aktuell och speglar företagets nuvarande situation bättre än årsrapporter. Vidare är 

informationen som delges i kvartalsrapporter mindre reglerad än informationen som delges i 

årsrapporter i Sverige (SFS 1995:1554; Nasdaq, 2018), vilket innebär att 

informationsinnehållet kan variera mellan olika företag. På grund av detta är det intressant att 

undersöka vilken effekt frivilligt redovisad information i kvartalsrapporter har på 

kapitalmarknaden genom att studera informationsasymmetrin mellan olika investerare.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att, utifrån bolag noterade på Nasdaq Stockholm, undersöka 

vilken effekt frivilligt redovisad information i kvartalsrapporter har på kapitalmarknaden. 
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1.2 Disposition 

I avsnitt 2 förklaras de lagar och regler som gäller för svenska aktiebolag som är noterade på 

Nasdaq Stockholm. Därefter presenteras relevant teori och tidigare forskning om 

informationsgivning samt informationsasymmetri i avsnitt 3, vilket mynnar ut i studiens två 

hypoteser. I avsnitt 4 beskrivs de data som används samt metodval och I avsnitt 5 presenteras 

och analyseras studiens resultat. Detta följs av en slutsats, en diskussion kring studiens 

tillförlitlighet samt förslag på vidare forskning i avsnitt 6.   
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2 Regelverk 

2.1 Svensk lag 

Enligt 6:1 bokföringslagen (SFS 1999:1078) måste aktiebolag upprätta en årsredovisning och 

utöver detta ska svenska bolag som ger ut aktier på en reglerad marknad även upprätta 

delårsrapporter efter räkenskapsårets första sex månader enligt 16:e kapitlet, lagen om 

värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Dessa delårsrapporter ska enligt ÅRL innehålla en 

balansräkning i sammandrag, en resultaträkning i sammandrag, noter samt delårsinformation 

som är av väsentlig betydelse. Delårsrapporter behöver inte vara granskade av revisorer, men 

det måste framgå om rapporten har blivit granskad eller inte (SFS 1995:1554).  

 

2.2 Internationella redovisningsstandarder  

International Accounting Standards Board, IASB, har tagit fram International Financial 

Reporting Standards, IFRS (tidigare IAS), som är internationella riktlinjer för redovisning 

(Skatteverket, 2018). Svenska noterade bolag ska följa IFRS i den utsträckning det inte bryter 

mot svensk lag (Skatteverket, 2018). Enligt IAS 34 är minimikraven för en delårsrapport 

följande (FAR Online, 2018);  

• en rapport över finansiell ställning i sammandrag,  

• en eller flera rapporter över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag,  

• en rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag,  

• en rapport över kassaflöden i sammandrag, samt  

• vissa upplysningar i noter.  

Vidare ska företag redogöra för betydande händelser under perioden enligt IAS 34, såsom 

nedskrivning av varulager, redovisning av förlust vid nedskrivning av finansiella tillgångar, 

uppgörelser i tvister, rättelser och så vidare (FAR Online, 2018).  

 

2.3 Nasdaq Stockholm 

För bolag noterade på svenska börsen gäller även Nasdaq Stockholms regelverk för 

emittenter (Nasdaq, 2018). Enligt detta regelverk ska bolag med primärnotering på Nasdaq 

Stockholm offentliggöra bokslutskommuniké samt delårsrapporter eller redogörelser 

kvartalsvis. Rapporten för det andra kvartalet måste följa reglerna i IAS 34, medan 

rapporterna för första och tredje kvartalet endast behöver följa den vägledning som börsen 
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publicerat. Bolaget får dock frångå denna vägledning delvis eller i sin helhet, under 

förutsättning att bolaget uppger vilka avvikelser som gjorts samt skälen till dessa. I 

regelverket finns inga krav på prognoser eller annan framåtblickande information (Nasdaq, 

2018). Om sådan information publiceras måste dock bolaget, enligt regelverket, uppge de 

förutsättningar och villkor som ligger till grund för prognosen, såsom vilka resultatmått som 

använts samt vilken tidsperiod det gäller. Dessutom framgår det att informationen ska 

presenteras på ett tydligt och enhetligt sätt under separat rubrik (Nasdaq, 2018). 

 

Svenska bolag måste således följa ÅRL och IFRS vid upprättandet av delårsrapporter. För 

noterade bolag i Sverige gäller även Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter (Nasdaq, 

2018). Dessa lagar och regler gällde även mellan åren 2015 till 2016 (SFS 1995:1554; IFRS, 

2016), vilket är tidsperioden som undersöks i denna studie. Den information som företag 

måste redovisa enligt dessa lagar och regler är att se som obligatorisk information, medan 

annan information som redovisas utöver detta klassas som frivillig information (Balakrishnan 

et al., 2014). Frivillig information kan bestå av historisk information, företagsledningens egna 

prognoser och mål samt olika jämförelsemått (Botosan 1997).  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Principal-agentteorin 

År 1776 insåg Adam Smith att ledningen för ett företag där ägandet och kontrollen är 

separerad troligen inte agerar med samma vaksamhet och noggrannhet som de skulle göra om 

pengarna de kontrollerar vore deras egna (Jensen & Meckling, 1976). Detta har senare 

utvecklats till principal-agentteorin av Jensen och Meckling (1976). Enligt denna teori finns 

det två roller i ett kontraktsförhållande, en agent och en principal. Agenten får i uppdrag av 

principalen att utföra någon form av service för principalens räkning, där agenten har mer 

eller mindre självstyre. I denna studie är aktieägarna principalen och företagsledningen är 

agenten med uppdraget att sköta företaget. Förutsatt att båda parter är nyttomaximerande 

uppstår en risk att agenten inte alltid agerar i principalens bästa intresse. Andra orsaker till 

den intressekonflikt som uppstår kan vara att agenten inte presterar på den nivå som 

principalen önskar, att agenten använder företagets resurser för egen vinning samt 

skiljaktigheter i riskaversion (Lambert, 2001). På grund av denna intressekonflikt mellan de 

två parterna tillkommer agentkostnader som bland annat består av övervakningskostnader 

samt belöningar till företagsledningen för att få ledningen att fatta de beslut som är bäst för 

aktieägarna (Jensen & Meckling, 1976). Enligt Fan och Wong (2002) kan det även uppstå 

agentproblem mellan majoritets- och minoritetsaktieägare. Detta eftersom majoritetsägare har 

en större möjlighet att kontrollera företaget, vilket de ofta gör för egen vinning och således 

uppstår intressekonflikter mellan olika typer av aktieägare, samt mellan nuvarande aktieägare 

och potentiella investerare.  

 

Intressekonflikten mellan ledningen och aktieägarna speglas i bolagets finansiella rapporter 

genom att, när bolag presterar dåligt, tenderar de att redovisa detta i form av mer 

komplicerade och längre finansiella rapporter (Li, 2008). Detta för att ledningen försöker 

maskera de dåliga nyheterna för aktieägare och investerare (Li, 2008).  I sin tur finner Guay, 

Samuels och Taylor (2016) även att det råder en positiv relation mellan hur komplicerad 

företagets rapporter är och den mängd frivillig information som redovisas. Detta gör 

principal-agent teorin aktuell för att undersöka vilken effekt den frivilligt redovisade 

informationen har på kapitalmarknaden. 
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3.2 Informationsgivning och informationsasymmetri 

Frivillig informationsgivnings effekt på kapitalmarknaden studeras av Beyer et al. (2010), där 

de finner att ledningens egna prognoser är den information som har högst förklaringsgrad 

gällande variationen i aktieavkastningen för amerikanska bolag, vilket tyder på att denna 

information är viktigast för investerarna. Chen, Matsumoto och Rajgopal (2011) finner 

liknande resultat i deras studie där de kommer fram till att företag som meddelar att de ska 

sluta redovisa resultatprognoser har en negativ avkastning dagarna efter meddelandet. Även 

Botosan (1997) menar att prognoser och annan icke-finansiell information är viktig 

information på kapitalmarknaden, åtminstone för företag med få analytiker som följer dem. 

För företag med många analytiker som följer dem är däremot historisk information viktigare 

(Botosan, 1997).  

 

I situationer där vissa aktörer på kapitalmarknaden har tillgång till mer eller bättre 

information än andra aktörer uppstår en informationsasymmetri (Black, Hashimzade & 

Myles, 2017). Denna informationsasymmetri kan uppstå mellan olika typer av investerare, 

vilket innebär att säljaren kan utnyttja att informationen är ojämnt fördelad mellan köparen 

och säljaren på köparens bekostnad (Akerlof, 1970). Botosan (1997), Leuz och Verrecchia 

(2000) samt Verrecchia (2001) menar att informationsasymmetri är en komponent i ett 

företags kapitalkostnad på grund av detta. För att aktörerna på marknaden ska kunna skydda 

sig mot informationsasymmetrin tillkommer en transaktionskostnad, en form av riskpremie, 

vid aktiehandeln, vilket innebär ökad kapitalkostnad för företaget (Verrecchia, 2001). För att 

minska kapitalkostnaden bör ledningen redovisa mer information, eftersom detta minskar 

informationsasymmetrin (Botosan, 1997; Leuz & Verrecchia, 2000; Verrecchia, 2001).  

 

Kim och Verrecchia (1994) samt Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) delar upp 

investerare i ett företag i två typer, välinformerade och mindre välinformerade investerare. 

Att vissa investerare är mer välinformerade än andra beror enligt författarna på förmågan att 

analysera den information som offentliggörs. Balakrishnan et al. (2014) menar att företag 

redovisar frivillig information för att minska informationsasymmetrin mellan dessa två typer 

av investerare, eftersom det minskar kapitalkostnaden samt höjer aktiepriset och därmed 

höjer marknadsvärdet på företaget. Det finns dock en risk att informationsasymmetrin ökar 

mellan de två typerna av investerarna när företag publicerar information (Kim & Verrecchia, 

1994; Amiram, Owens & Rozenbaum, 2016), vilket minskar likviditeten på marknaden och 
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sänker aktiepriset (Kim & Verrecchia, 1994; Amihud, 2002). En ökad asymmetri beror på att 

informationen som publicerats är ny för båda typerna av investerare, vilket de välinformerade 

investerarna kan dra nytta av då de snabbare kan analysera och använda den nya 

informationen. Om informationen däremot endast är ny för de mindre välinformerade 

investerarna minskar informationsasymmetrin (Amiram, Owens & Rozenbaum, 2016). 

Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) menar att huruvida informationsasymmetrin mellan 

olika investerare ökar eller minskar totalt sett beror på vilken typ av information som 

dominerar. De finner att publicering av företagets egna prognoser ökar 

informationsasymmetrin eftersom dessa prognoser generellt innehåller information som är ny 

för alla investerare, medan analytikers prognoser minskar informationsasymmetrin eftersom 

innehållet i dessa prognoser ofta endast är ny för mindre välinformerade investerare.  

 

Som nämnts ovan visar forskning på vilken effekt frivilligt redovisad information har på 

kapitalmarknaden motstridiga resultat. Resultaten från Leuz och Verrecchia (2000) samt 

Botosan (1997) visar att informationsasymmetrin mellan olika investerare minskar i samband 

med ökad informationsgivning. Däremot finner Kim och Verrecchia (1994) samt Amiram, 

Owens och Rozenbaum (2016) att frivilligt redovisad information ökar 

informationsasymmetrin mellan olika investerare. På grund av dessa motstridiga resultat står 

det inte klart om sambandet mellan frivilligt redovisad information och 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden är positivt eller negativt, vilket leder till att 

hypotesen nedan formuleras utan riktning. Många av de studier som finns på ämnet har 

undersökt årsredovisningar (t.ex. Botosan, 1997; Leuz & Verrecchia, 2000) medan denna 

studie undersöker kvartalsrapporter. Eftersom både årsredovisningar och kvartalsrapporter är 

finansiella rapporter ligger de tidigare studierna till grund för uppställandet av hypotesen. För 

att enligt studiens syfte undersöka vilken effekt frivilligt redovisad information i 

kvartalsrapporter har på kapitalmarknaden formuleras hypotesen enligt följande:  

 

H1: Frivilligt redovisad information i kvartalsrapporter påverkar informationsasymmetrin på 

kapitalmarknaden. 

 

Att frivilligt redovisad information ökar informationsasymmetrin mellan olika investerare 

(Amiram, Owens & Rozenbaum, 2016) kan tyda på information overload. Detta är en följd 

av att mängden information blir för stor, vilket innebär att individen inte klarar av att ta in 

och hantera all information (Schick, Gordon & Haka, 1990). Information overload drabbar 
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enligt Elliot och Jacobson (1994) främst enskilda investerare som inte har samma möjlighet 

att analysera information jämfört med exempelvis institutionella investerare och kreditgivare, 

och leder till att enskilda investerare fattar mer ofördelaktiga beslut (Schick, Gordon & Haka, 

1990). Vidare råder det enligt Guay, Samuels och Taylor (2016) ett positivt samband mellan 

frivilligt redovisad information och komplexiteten av en finansiell rapport, och Lee (2012) 

finner att det tar längre tid för ett långt och komplex informationsinnehåll att inkorporeras i 

aktiepriset jämfört med ett kort och okomplicerat informationsinnehåll. Att det tar längre tid 

för information att inkorporeras i aktiepriset betyder att det är svårt för marknaden att ta in 

den redovisade informationen (Lee, 2012). Sammantaget tyder detta på att information 

overload kan uppstå till följd av frivilligt redovisad information och kan således öka 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. Eftersom frivilligt redovisad information 

innebär längre rapporter ställs därmed följande hypotes upp:  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan längden på kvartalsrapporter och 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. 

 

Kort sagt ställs två hypoteser upp för att besvara studiens syfte. Baserat på agent-principal 

teorin samt tidigare forskning (Botosan, 1997; Leuz & Verrecchia, 2000; Amiram, Owens & 

Rozenbaum, 2016) förväntar sig den här studien att finna ett samband mellan frivilligt 

redovisad information i kvartalsrapporter och informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. 

Vidare förväntar sig denna studie att finna ett positivt samband mellan längden på 

kvartalsrapporter och informationsasymmetrin på kapitalmarknaden på grund av information 

overload i enlighet med tidigare forskning (Schick, Gordon & Haka, 1990; Elliot & Jacobson, 

1994; Lee, 2012; Guay, Samuels & Taylor 2016).  
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4 Metod 

4.1 Data 

I denna studie används en kvantitativ metod i form av OLS regressionsanalyser för att 

besvara syftet, det vill säga undersöka vilken effekt frivilligt redovisad information i 

kvartalsrapporter har på kapitalmarknaden. Detta görs genom att testa hypoteserna H1: 

frivilligt redovisad information i kvartalsrapporter påverkar informationsasymmetrin på 

kapitalmarknaden, samt H2: det finns ett positivt samband mellan längden på 

kvartalsrapporterna och informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. I studien undersöks 

kvartalsrapporter från svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm eftersom de följer 

samma regelverk (Nasdaq, 2018). Kvartalsrapporterna som studeras gäller tidsperioden 2015-

2016 med förhoppningen att ge en så aktuell bild som möjligt utifrån tillgänglig data. 

Eftersom inga nya lagar eller regler har införts (SFS 1995:1554; IFRS, 2016) förväntas 

mängden information ett företag redovisar vara mer eller mindre konstant från år till år och 

därför finns inget behov av att inkludera fler år i studien. Data på informationsinnehållet i 

kvartalsrapporterna samlas in manuellt av och tillhandahålls av doktorand Qishen Yang vid 

Uppsala Universitet och beskrivs under rubrik 4.2.1. Informationsinnehållet i 

kvartalsrapporterna sammanställs manuellt i ett index av Qishen Yang, som beskrivs under 

rubrik 4.2. Resterande data hämtas från databasen Eikon och beskrivs under rubrikerna 4.3.1 

- 4.3.3. Eftersom data till indexet är från kvartalsrapporter är även övrig data insamlad 

kvartalsvis. 
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Tabell 1. Urval och bortfall 

Urval och bortfall Observationer 

(företagskvartal) 

Totalt antal, år 2015-2016 214 

Observationer som saknar värde för minst en variabel 48 

Observationer med utländsk valuta 11 

Slutligt urval 155 

Data som tillhandahålls av Qishen Yang består av totalt 214 stycken kvartalsrapporter från 

perioden 2015-2016. Dessa kvartalsrapporter väljs genom ett slumpmässigt urval från 

samtliga svenska noterade bolag, där företag som tillhör finans- och fastighetssektorn 

exkluderas eftersom dessa följer ett annat regelverk (SFS 1995:1559). Därefter exkluderas 

rapporterna från de företag som saknar data för en eller flera variabler, totalt 48 stycken. De 

rapporter med en utländsk valuta exkluderas eftersom de inte är jämförbara med rapporterna 

i SEK, totalt 11 stycken. Detta leder till ett slutgiltigt urval på 155 stycken kvartalsrapporter.   

 

4.2 Index för informationsinnehåll i kvartalsrapporter 

För att studera informationsgivningen i bolagens finansiella rapporter används ofta index på 

informationsinnehållet, där äldre forskning ofta tittar på rankningar från Association for 

Investment Management and Research (AMIR), exempelvis Lang och Lundholm (1993; 

1996), Welker (1995), Healy, Hutton och Palepu (1999) samt Nagar, Nanda och Wysocki 

(2003). Rankningarna är grundade på analytikers rangordning av amerikanska bolag utifrån 

deras informationsgivning (Leuz & Wysocki, 2016). Nackdelarna med dessa rankningar från 

AMIR är enligt Leuz och Wysocki (2016) att de är gamla och endast finns tillgängliga för en 

begränsad tidsperiod samt att de endast behandlar amerikanska bolag, varför de inte är 

aktuella för denna studie. För att undersöka de uppsatta hypoteserna mäts den frivilliga 

informationsgivningen i de studerade bolagens kvartalsrapporter istället genom ett manuellt 

konstruerat index likt Botosan (1997), Hail (2002) samt Francis, Khurana, och Pereira (2005). 

Det manuella indexet som används i denna studie är konstruerat av doktorand Qishen Yang. 

Yangs index innefattar dock poster som inte är aktuella för denna studie. De poster som 

används väljs ut i enlighet med det index som Botosan (1997) använder sig av. Indexet i 

denna studie utgår från en checklista med olika poster som avser vilken typ av information 
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som de finansiella rapporterna innehåller, där respektive bolag får poäng för de poster som 

återfinns i deras kvartalsrapporter.  Checklistan som konstruerats för datainsamlingen av 

Qishen Yang och dess poster samt de poäng som ges per post återfinns i sin helhet i tabell 2. 

 

Trots att ett manuellt konstruerat index förekommer i stor utsträckning i forskningen för att 

mäta mängden informationsgivning i finansiella rapporter (t.ex. Botosan, 1997; Hail, 2002; 

Francis, Khurana & Pereira, 2005) har denna metod vissa brister. Bland annat är det inte 

möjligt att mäta kvaliteten på den redovisade informationen utan endast huruvida 

informationen finns med eller inte (Leuz & Wysocki, 2016). Vidare kritiseras metoden av 

Beyer et al. (2010) för att endast fånga in information som redovisas i finansiella rapporter, 

vilket gör att information som offentliggörs i andra medier såsom på konferenser och 

liknande inte inkluderas. Då denna studie endast ämnar undersöka huruvida informationen 

finns med i finansiella rapporter eller inte utgör dessa två faktorer inget problem i detta fall. 

Metoden har dock även fått kritik då den involverar viss subjektivitet vid urval och kodning 

av indexet (Leuz & Wysocki, 2016). Dessutom innebär denna metod i många fall ett mindre 

urval då metoden är tidskrävande (Beyer et al., 2010).  

 

Fördelen med ett manuellt konstruerat index är möjligheten att själv bestämma vilken 

information som ska inkluderas, samt en bättre kontroll över datainsamlingen. Vidare menar 

Botosan (1997) att flertalet tidigare studier som använder ett manuellt konstruerat index 

presenterar starka resultat. Det manuellt konstruerade indexet som används i denna studie 

undersöker bland annat marknadens efterfrågan, ingående marknadsutbud, segment och 

primära segment. Detta då denna information är att se som bakgrundsinformation och bidrar 

till kvartalsrapporterna genom att ge ett sammanhang att tolka resterande information i 

rapporten utifrån (Botosan, 1997). Även framåtblickande information, prognoser och mål 

utgör poster i indexet då de ger investerare information om bolagets framtida möjligheter, 

något som professionella investerare och analytiker värdesätter i finansiella rapporter 

(AICPA, 1994). Finansiella prognoser visar sig dock vara något som investerare inte 

värdesätter då de inte litar på bolagens objektivitet vid upprättandet av dessa prognoser (Lees, 

1981). Anledningen till att dessa prognoser ändå utgör en del av denna studies index är för att 

testa hypotes H1 och, för att kunna undersöka vilken påverkan frivillig informationsgivning 

har på informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. Samtliga poster som utgör checklistan 

samt hur insamlingen går till beskrivs i detalj under rubrik 4.2.1. 
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Summan av de poäng som ett bolag får enligt de poster från checklistan som återfinns i dess 

kvartalsrapporter utgör ett värde, där det maximala värdet ett bolag kan få är 31. Detta värde 

används som en oberoende variabel för att beräkna respektive bolags bid-ask spread och 

handelsvolym. Dessa utgör mått på informationsasymmetri, där indexet förklarar hur 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden påverkas av mängden redovisad frivillig 

information i kvartalsrapporterna. Detaljerad information om hur bid-ask spread och 

handelsvolym räknas ut följer i kapitel 4.3. 

 

4.2.1 Insamling av informationsinnehåll i kvartalsrapporter 

Data om informationsinnehåll i kvartalsrapporterna samlas in manuellt av, poängsätts av och 

tillhandahålls av doktorand Qishen Yang vid Uppsala Universitet. Informationen samlas in 

enligt den datainsamlingsmall som beskrivs nedan.  

 

Framåtblickande information. Om något avsnitt i kvartalsrapporten har en rubrik som 

indikerar att avsnittet innehåller någon form av framåtblickande information får företaget ett 

poäng, om inget sådant avsnitt finns får företaget noll poäng. Innehållet i texten analyseras 

inte, enbart rubrikerna.  

 

Prognoser. För att undersöka om kvartalsrapporterna innehåller prognoser används nyckelord 

såsom prognos/forecast, expect/förväntning och estimate/uppskattning för att söka igenom 

rapporterna. Prognosen måste vara på företagsnivå för att inkluderas. Företagen får poäng för 

max två prognoser och 0-6 poäng per prognos, vilket innebär maximalt 12 poäng, se tabell 2.  

 

Mål. För att undersöka om kvartalsrapporterna innehåller mål används nyckelord såsom 

target/goal/mål för att söka igenom rapporterna. Med mål menas här redogörelser för 

redovisningsbaserade mål, exempelvis ett mål att nå en viss vinstmarginal nästa period eller 

liknande. Företagen får poäng för max två mål och 0-4 poäng per mål, vilket innebär 

maximalt 8 poäng, se tabell 2.  

 

Marknadens efterfrågan. Huruvida det finns en diskussion på första sidan av 

kvartalsrapporten angående hur marknadens efterfrågan påverkas av både globala ekonomin 

och specifika marknadsförhållanden, exempelvis förändringar i pris, effekter av finansiella 

kriser och liknande. Detta gäller inte företagets egen status på marknaden, utan om generella 
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förhållanden på marknaden som företaget inte kan kontrollera. Företagen får mellan 0 - 4 

poäng, se tabell 2.  

 

Ingående marknadsutbud. Huruvida det finns en diskussion på första sidan av 

kvartalsrapporten angående hur det ingående marknadsutbudet påverkas av både globala 

ekonomin och specifika marknadsförhållanden, exempelvis materialkostnader, 

energikostnader och liknande. Detta gäller inte företagets egen status på marknaden, utan om 

generella förhållanden på marknaden som företaget inte kan kontrollera. Företagen får mellan 

0 - 4 poäng, se tabell 2.  

 

Segment. Huruvida det framgår vilka segment företaget är verksamt inom. Kan vara 

affärsområden och/eller geografiska områden. Företagen får mellan 0 - 3 poäng, se tabell 2.  

 

Primära segment. Huruvida det framgår vilket eller vilka segment som är de primära för 

företaget. Om segmentet är primärt eller sekundärt beror på vilken strukturell nivå företaget 

organiserar verksamheten i det segmentet. Företagen får endast poäng på denna om de får tre 

poäng på segment, det vill säga att de rapporterar om både affärsområden och geografiska 

områden. Företagen får mellan 1-3 poäng, se tabell 2.  

 

Rapportlängd. Totala antalet sidor i kvartalsrapporten där företagen får ett poäng per sida. 

Rapportlängd är en separat variabel i modell 3 och 4 som presenteras nedan, och inkluderas 

inte i poängen för indexet.  
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Tabell 2. Poäng för informationsinnehåll 

Framåtblickande information 

0 = Inget separat avsnitt för framåtblickande information 

1 = Det finns ett separat avsnitt för framåtblickande information 

Prognoser 

0 = Ingen prognos 

1 = Prognos om försäljning 

2 = Prognos om rörelseresultat 

3 = Prognos om redovisningsbaserade nyckelmått 

4 = Prognos om produktmarknad 

5= Prognos om makroekonomiska faktorer 

Mål 

0 = Inget mål 

1 = Specifikt lönsamhetsmål 

2 = Specifikt tillväxtmål 

3 = Specifikt mål om företagets finansiella hälsa 

Marknadens efterfrågan 

0 = Neutral diskussion/ingen diskussion 

1 = Fördelaktig diskussion kring marknadens efterfrågan 

2 = Ofördelaktig diskussion kring marknadens efterfrågan 

3 = Diskussion kring positiva monetära effekter av marknadens efterfrågan 

4 = Diskussion kring negativa monetära effekter av marknadens efterfrågan 

Ingående marknadsutbud 

0 = Neutral diskussion/ingen diskussion 

1 = Fördelaktig diskussion kring marknadsutbudet 

2 = Ofördelaktig diskussion kring marknadsutbudet 

3 = Diskussion kring positiva monetära effekter av marknadsutbudet 

4 = Diskussion kring negativa monetära effekter av marknadsutbudet 

Segment 

0 = Segment rapporteras inte 

1 = Rapportering av affärsområden 

2 = Rapportering av geografiska områden 

3 = Rapportering av både affärsområden och geografiska områden 

Primära segment 

1 = Affärsområden som primära segment 

2 = Geografiska områden som primära segment 

3 = Mix av affärsområden och geografiska områden som primära segment 

Sammanställning av poängsättningen på informationsinnehållet i kvartalsrapporterna.  

 

Poängen för informationsinnehållet i den givna kvartalsrapporten summeras för att få fram ett 

värde på variabeln index, där det högsta värdet som kan uppnås för ett bolag är 31. Botosan 

(1997) menar att ett problem med index är att stora företag får fler poäng än små företag. På 
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grund av denna problematik begränsas poängsättningen för mål samt prognoser så företagen 

kan få poäng för max två prognoser/mål per kvartalsrapport. Vidare viktas indexet där högre 

poäng delas ut för mer information, exempelvis för segment där högsta poäng ges till de 

rapporter med rapportering av både affärsområden och geografiska områden istället för 

endast ett alternativ. Högre poäng ges även till diskussioner kring negativa effekter, eftersom 

företag ofta försöker maskera negativ information (Li, 2008). Enligt en rapport från Jenkins 

Committee som är en del av American Institute Of Certified Public Accountants, AICPA, 

värderar investerare information om möjligheter och risker i finansiella rapporter högt 

(Jenkins Committee, 1994). Möjligheter och risker påverkas i hög grad av makroekonomiska 

faktorer samt av produktmarknaden, varför denna information får högre poäng. Vidare får 

prognoser om redovisningsbaserade mått högre poäng än prognoser om enbart ett mått, 

exempelvis rörelseresultat eller försäljning, då denna prognos anses innehålla mer 

information. 

 

4.3 Regressionsmodeller  

För att testa studiens första hypotes och undersöka huruvida frivilligt redovisad information i 

kvartalsrapporter påverkar informationsasymmetrin på kapitalmarknaden genomförs 

regressionsanalyser på modellerna 1 och 2 som redovisas nedan. För att testa studiens andra 

hypotes och undersöka huruvida det finns ett positivt samband mellan längden på 

kvartalsrapporterna och informationsasymmetrin på kapitalmarknaden genomförs 

regressionsanalyser på modellerna 3 och 4 nedan. I modell 1 och 2 är index den oberoende 

variabeln som ska förklara hur informationsasymmetrin på kapitalmarknaden skiljer sig 

beroende på om frivillig information redovisas i kvartalsrapporterna. I modell 3 och 4 är 

längden på kvartalsrapporterna den oberoende variabeln. Både längd och index är mått på 

frivilligt redovisad information (Vural, 2017). Anledningen till att båda måtten används är för 

att längden fångar in den totala mängden frivillig information medan indexet endast fångar in 

valda delar, vilket gör att längden är bäst lämpad för att testa hypotes H2. För hypotes H1 

fokuserar denna studie endast på de delar av den redovisade informationen som Botosan 

(1997) menar är mest relevanta, varför index lämpar sig bäst för att testa H1. I modellerna 1 

och 3 är bid-ask spread den beroende variabeln och i modellerna 2 och 4 är handelsvolym 

den beroende variabeln. I enlighet med tidigare studier (t.ex. Atiase & Smith Bamber, 1994; 

Kim & Verrecchia, 1994; Leuz & Verrecchia, 2000; Chae 2005) används dessa två variabler 

som mått på informationsasymmetri på kapitalmarknaden. Anledningen till att 
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regressionsanalyser utförs på två modeller för att testa varje hypotes är för att mäta 

informationsasymmetrin genom både bid-ask spread och handelsvolym då dessa är två 

vanligt förekommande mått i litteraturen (t.ex. Leuz & Verrecchia, 2000). I modellerna 

inkluderas även kontrollvariabler, vilka förklaras nedan under rubrik 4.3.3. En 

sammanfattning av samtliga variabler finns i tabell 3.  

 

(1) ln(Spread)i,t = α + β1Indexi,t + β2ln(Storlek)i,t + β3ln(Volym)i,t + β4FreeFloati,t + β5Betai,t 

+ β6Q1i,t + β7Q2i,t + β8Q3i,t + β9Q4i,t + εi,t 

 

(2) ln(Volym)i,t = α + β1Indexi,t + β2ln(Storlek)i,t + β3FreeFloati,t + β4Betai,t + β5Q1i,t + 

β6Q2i,t + β7Q3i,t + β8Q4i,t + εi,t 

 

(3) ln(Spread)i,t = α + β1Längdi,t + β2ln(Storlek)i,t + β3ln(Volym)i,t + β4FreeFloati,t + 

β5Betai,t + β6Q1i,t + β7Q2i,t + β8Q3i,t + β9Q4i,t + εi,t 

 

(4) ln(Volym)i,t = α + β1Längdi,t + β2ln(Storlek)i,t + β3FreeFloati,t + β4Betai,t + β5Q1i,t + 

β6Q2i,t + β7Q3i,t + β8Q4i,t + εi,t 
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Tabell 3. Regressionsmodellernas variabler 

Variabel Beskrivning Källa 

Index 
Totalt antal poäng för 

informationsinnehållet i kvartalsrapporten 

Samlas in manuellt från 

kvartalsrapporterna av Qishen Yang 

Längd Antal sidor i kvartalsrapporten 
Samlas in manuellt från 

kvartalsrapporterna av Qishen Yang 

ln(Spread) 
Naturliga logaritmen av genomsnittlig bid-

ask spread 
Eikon 

ln(Volym) 
Naturliga logaritmen av genomsnittlig 

handelsvolym 
Eikon 

ln(Storlek) 
Naturliga logaritmen av marknadsvärdet 

på företaget 
Eikon 

FreeFloat 
Andel av företagets aktier tillgängliga för 

handel av allmänheten 
Eikon 

Beta Volatiliteten i företagets aktie Eikon 

Q1, Q2, 

Q3, Q4 

Dummyvariabler för kvartal där variabeln 

sätts till 1 om observationen tillhör det 

aktuella kvartalet, annars 0. 

Samlas in manuellt från 

kvartalsrapporterna av Qishen Yang 

Tabell 3 illustrerar en kort sammanfattning av samtliga variabler i regressionsmodellerna 1, 

2, 3 och 4. En mer utförlig beskrivning av variablerna återfinns under rubrikerna 4.3.1–

4.3.3.  

 

4.3.1 Beroende variabler 

ln(Spread) är den naturliga logaritmen av företagets bid-ask spread och är den beroende 

variabeln i modell 1 samt modell 3 där den används som ett mått på informationsasymmetrin 

på kapitalmarknaden. Bid-ask spread innebär skillnaden mellan köp- och säljkursen för ett 

företags aktier och används ofta som ett mått på informationsasymmetri (Kim & Verrecchia, 

1994; Leuz & Verrecchia 2000; Chae 2005). Anledningen är att det belyser problemet med 

att välinformerade investerare kan utnyttja informationsasymmetrin vid aktiehandel med 

mindre välinformerade investerare (Leuz & Verrecchia, 2000). Enligt Leuz och Verrecchia 

(2000) är det denna informationsasymmetri som ger upphov till spridningen mellan en akties 

köp- och säljkurs. Stöd för att nivån av bid-ask spread till stor del påverkas av 

informationsasymmetri går ytterligare att finna i Glosten och Harris (1987) samt Krinsky och 

Lee (1996). De sistnämnda finner att snedvridet urval (adverse selection) ökar markant innan 

och efter earnings announcements, vilket de menar kan tolkas som bevis för en ökad 

informationsasymmetri. Utöver detta påverkas bid-ask spread av två ytterligare komponenter: 
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ordering proccessing costs och inventory holding costs (Krinsky & Lee, 1996). Den 

förstnämnda representerar den avgift som marknadsmäklare tar för att matcha köp- och 

säljordrar (Tinic, 1972) medan inventory holding costs avser kompensationen till 

aktiehandlare för att ha portföljer som inte är fullt diversifierade (Stoll, 1978). Krinsky och 

Lee (1996) visar att dessa två komponenter minskar under perioder nära offentliggörandet av 

informationen. Data för aktiens köp- och säljkurser (ask och bid) samlas in på daglig basis för 

det aktuella företaget och kvartalet. ln(Spread) beräknas för varje dag genom att dividera 

skillnaden i köp- och säljkursen med genomsnittet av köp- och säljkursen enligt formeln 

nedan. Därefter beräknas ett kvartalsgenomsnitt för varje företag som sedan logaritmeras. 

Dessa beräkningar baseras på tidigare studier (Botosan, 1997; Leuz & Verrecchia, 2000; 

Amiram, Owens och Rozenbaum, 2016). 

 

ln(Spread) = ln((Ask - Bid) / [(Bid + Ask) / 2]) 

 

ln(Volym) är den naturliga logaritmen av handelsvolymen på företagets aktier och är den 

beroende variabeln i modell 2 samt modell 4 och används i likhet med ln(Spread) som ett 

mått på informationsasymmetrin kapitalmarknaden. Handelsvolymen reflekterar köp- och 

säljviljan för en given aktie hos investerare och en hög informationsasymmetri innebär en låg 

handelsvolym (Atiase & Smith Bamber, 1994; Leuz & Verrecchia, 2000). Dock är inte 

handelsvolym ett lika direkt mått på informationsasymmetri som bid-ask spread, eftersom det 

enligt Leuz och Verrecchia (2000) finns flera andra faktorer som kan påverka dess värde, 

såsom portföljomstruktureringar, förändringar i investerares riskpreferenser och 

likviditetsshocker. Trots att handelsvolym inte är ett lika direkt mått på 

informationsasymmetri som till exempel bid-ask spread är det intressant att undersöka då 

forskning visar att det finns ett samband mellan de två variablerna (Atiase & Smith Bamber, 

1994; Chae, 2005). Exempelvis finner Atiase och Smith Bamber (1994) att ju högre 

informationsasymmetri innan publicering av ny information, desto mer ökar handelsvolymen 

efter publiceringen. Detta kan tolkas som att publiceringen av information minskar 

informationsasymmetrin, vilket leder till ökad handelsvolym. I likhet med Leuz och 

Verrecchia (2000) samlas dessa data in på daglig basis för det aktuella företaget och 

kvartalet, och därefter beräknas ett genomsnitt för kvartalet som sedan logaritmeras.  

 

ln(Volym) = ln(Kvartalsgenomsnitt av antalet aktier handlade per dag) 
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4.3.2 Oberoende variabler 

Index är den oberoende variabeln i modell 1 samt modell 2 och ska förklara hur 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden skiljer sig beroende på mängden frivillig 

information som redovisas i kvartalsrapporterna. Hur informationen samlas in och hur 

indexet konstrueras beskrivs ovan under rubrikerna 4.2 samt 4.2.1. Poängen för 

informationsinnehållet i den givna kvartalsrapporten summeras för att få fram ett värde på 

variabeln index, där det högsta värdet som kan uppnås för ett bolag är 31. Ett annat alternativ 

för denna variabel är att göra en kvot av poängen, det vill säga dividera poängen för den 

aktuella kvartalsrapporten med maxpoängen, men Botosan (1997) och Hail (2002) menar att 

detta inte påverkar resultatet. Frivilligt redovisad information i kvartalsrapporterna förväntas 

ha en påverkan på informationsasymmetrin på kapitalmarknaden, det vill säga ln(Spread) och 

ln(Volym), men huruvida sambandet är positivt eller negativt är oklart. På grund av 

problematik med skevhet och kurtosis winsoriseras dessa data 8 %.  

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = ∑ 𝑃𝑜ä𝑛𝑔 

 

Längd är antalet sidor som kvartalsrapporten består av. Detta är den oberoende variabeln i 

modell 3 samt i modell 4 och ska förklara hur informationsasymmetrin på kapitalmarknaden 

skiljer sig beroende på hur långa rapporterna är. Antal sidor reflekterar inte endast frivilligt 

redovisad information eftersom även obligatorisk information inkluderas. Dock torde mer 

frivilligt redovisad information innebära längre rapporter, varför vi anser att rapportlängden 

fungerar väl som ett mått på mängden frivillig information. Vidare finner Vural (2017) att 

antal sidor som mått på mängden frivilligt redovisad information ger resultat som liknar de 

som fås vid användning av index-baserade mått, varför antal sidor anses vara ett lämpligt 

mått på mängden redovisad frivillig information. Längden på kvartalsrapporten förväntas ha 

ett positivt samband med informationsasymmetrin på kapitalmarknaden, det vill säga att en 

längre rapport förväntas innebära högre informationsasymmetri. Detta eftersom en ökad 

mängd redovisad information leder till mer komplexa finansiella rapporter enligt Guay, 

Samuels och Taylor (2016), samt att ett långt och komplext informationsinnehåll gör det svårt 

för marknaden att ta in den redovisade informationen (Lee, 2012). Detta tyder på information 

overload, vilket ökar informationsasymmetrin mellan olika investerare (Schick, Gordon & 
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Haka, 1990; Elliot & Jacobson, 1994). På grund av problematik med skevhet och kurtosis 

winsoriseras dessa data 8 %.  

 

Längd = antal sidor i kvartalsrapporten 

 

4.3.3 Kontrollvariabler  

I denna studie används variablerna ln(Storlek), FreeFloat, ln(Volym), Beta samt 

dummyvariabler för kvartal som kontrollvariabler, och varför dessa variabler används 

motiveras nedan. Information om kvartal erhålls från de data som tillhandahålls av Qishen 

Yang och övriga data hämtas från Eikon. Valen av kontrollvariabler baseras på tidigare 

forskning inom området (t.ex. Leuz & Verrecchia, 2000; Amiram, Owens & Rozenbaum, 

2016). En kontrollvariabel som till skillnad från dessa studier inte inkluderas i denna studie är 

listning status, det vill säga huruvida företagen är noterade eller inte. Detta eftersom samtliga 

företag i urvalet är listade på Nasdaq Stockholm.  

 

ln(Storlek) är den naturliga logaritmen av storleken på företaget, som beräknas genom den 

naturliga logaritmen av marknadsvärdet på det totala antalet utestående aktier, det vill säga 

antalet utestående aktier multiplicerat med det aktuella aktiepriset på marknaden sista dagen i 

varje kvartal. Storlek används som kontrollvariabel i alla fyra modeller i likhet med tidigare 

studier (Leuz & Verrecchia 2000; Amiram, Owens & Rozenbaum, 2016). Leuz och 

Verrecchia (2000) menar att storlek kontrollerar för informationsmiljön, vilket är en 

anledning till att variabeln inkluderas i modellerna med ln(Spread) som beroende variabel 

(modell 1 och 3). Även Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) inkluderar storlek i deras 

modell för bid-ask spread (motsvarande modell 1 och 3 i denna studie), eftersom det 

kontrollerar för inventory risk, eller inventory holding costs. Storlek inkluderas som 

kontrollvariabel i modellerna med ln(Volym) som beroende variabel (modell 2 och 4) 

eftersom Tkac (1999) finner ett negativt samband mellan storlek och handelsvolym. Leuz och 

Verrecchia (2000) finner däremot ett positivt samband mellan storlek och handelsvolym. 

Eftersom Leuz och Verrecchia (2000) mäter handelsvolym på samma sätt som denna studie 

när de testar korrelationen medan Tkac (1999) använder ett annat tillvägagångssätt förväntas 

storlek ha ett positivt samband med handelsvolym i denna studie. Vad gäller sambandet 

mellan ln(Storlek) och ln(Spread) förväntas det i enlighet med Leuz och Verrecchia (2000) 

råda en negativ korrelation. 
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ln(Storlek) = ln(antalet aktier × aktiepriset) 

 

FreeFloat är den andel av företagets aktier som är tillgängliga för handel av allmänheten, det 

vill säga de aktier som inte ägs av personer som sitter i ledningen eller som på något annat 

sätt har insyn i företaget, exempelvis anställda. Denna variabel används som en proxy för 

ägarkoncentration i likhet med studien av Leuz och Verrecchia (2000). Denna variabel 

förekommer sällan i andra studier inom ämnet (t.ex. Kim & Verrecchia, 1994; Botosan 1997; 

Amiram, Owens & Rozenbaum, 2016), men inkluderas trots det i denna studie. Detta beror 

på att dessa studier undersöker USA där ägandet är mer spritt än i Sverige, där bolag ofta ägs 

av en majoritetsägare eller ägargrupp (Thomsen, 2016). Jakensgård (2018) finner att 

medianen för ägargruppers, det vill säga en grupp ägare med gemensamma intressen, ägande 

i svenska bolag är 40 %, samt att majoritetsägare eller ägargrupper ofta har en plats i 

styrelsen. Dessutom finner Ding, Ni och Zhong (2016) att bolag med en större andel aktier 

som inte ägs av ledningen har en högre handelsvolym, vilket i kombination med Jankensgård 

(2018) studie innebär att variabeln även bör kontrolleras för i modellerna med ln(Volym) som 

beroende variabel (modell 2 och 4). FreeFloat förväntas därmed ha en positiv korrelation 

med ln(Volym). I likhet med studien från Leuz och Verrecchia (2000) inkluderas även 

FreeFloat som kontrollvariabel i modellerna med ln(Spread) som beroende variabel (modell 

1 och 3) för att kontrollera för insiders som har mer information om företaget. I enlighet med 

Leuz och Verrecchia (2000) förväntas FreeFloat uppvisa ett negativt samband med 

ln(Spread). På grund av problematik med skevhet och kurtosis winsoriseras dessa data 8 %. 

 

FreeFloat = Andel av aktier tillgängliga för handel av allmänheten 

 

ln(Volym) står för naturliga logaritmen av handelsvolymen och används som kontrollvariabel 

i modell 1 och 3. Beräkningarna för denna variabel har beskrivits under rubrik 4.3.1 och 

beskrivs därför inte här. Huruvida det finns en korrelation mellan handelsvolym och bid-ask 

spread råder det delade meningar om (Johnson, 2008; Narayan, Mishra & Narayan, 2015), 

men eftersom vissa finner ett samband (Narayan, Mishra & Narayan, 2015) inkluderas 

variabeln i modellerna med ln(Spread) som beroende variabel (modell 1 och 3). Detta 

stämmer även överens med övrig forskning, exempelvis Leuz och Verrecchia (2000) samt 

Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) som inkluderar handelsvolym som kontrollvariabler 

i modeller för bid-ask spread, eftersom det enligt Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) 
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kontrollerar för inventory holding costs. Riktningen på korrelationen mellan bid-ask spread 

och handelsvolym uppvisar enligt tidigare forskning motstridiga resultat, där Leuz och 

Verrecchia (2000) finner ett negativt samband mellan volym och bid-ask spread medan 

Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) finner ett positivt samband. Utifrån detta förväntas 

ln(Volym) uppvisa ett samband med ln(Spread), dock är riktningen oklar. 

 

ln(Volym) = ln(Kvartalsgenomsnitt av antalet aktier handlade per dag) 

 

Beta är ett mått på volatiliteten i företagets aktie. Som ett mått på volatiliteten används 

aktiens betavärde, det vill säga hur mycket priset på aktien förändras i förhållande till övriga 

marknaden. Beta beräknas som kovariansen av aktiens prisförändring i relation till 

marknadens prisförändring. I Eikon beräknas betavärdet genom att beräkna ett månatligt 

genomsnitt utifrån data från de fem senaste åren. Denna kontrollvariabel inkluderas i 

modellerna med ln(Spread) som beroende variabel (modell 1 och 3) eftersom det enligt 

Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) kontrollerar för inventory risk samt kontrollerar för 

inventory holding costs enligt Coller och Yohn (1997). Vidare inkluderas kontrollvariabeln i 

modellerna med ln(Volym) som beroende variabel (modell 2 och 4) i likhet med studien av 

Leuz och Verrecchia (2000) då Bessembinder, Chan och Seguin (1996) finner ett positivt 

samband mellan handelsvolym och volatilitet. Beta förväntas ha ett positivt samband med 

ln(Spread) i enlighet med Leuz och Verrecchia (2000) samt Amiram, Owens och Rozenbaum 

(2016). På grund av problematik med skevhet och kurtosis winsoriseras dessa data 8 %. 

 

Beta = Kovariansen av aktiens prisförändring i relation till marknadens prisförändring 

 

Q1, Q2, Q3 och Q4 är dummyvariabler för kvartal. Om den aktuella observationen tillhör det 

aktuella kvartalet sätts variabeln till 1 och övriga variabler sätts till 0. Denna variabel används 

inte i övrig forskning eftersom de undersöker årsrapporter (t.ex. Leuz & Verrecchia, 2000; 

Amiram, Owens & Rozenbaum, 2016), men inkluderas i samtliga modeller i denna studie för 

att kontrollera för möjligheten att företag publicerar olika mycket information vid olika 

kvartal.  

 

QX = 1 om observationen tillhör det aktuella kvartalet. 

QX = 0 om observationen inte tillhör det aktuella kvartalet.  
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5 Resultat  

5.1 Deskriptiv statistik 

För att få en överblick över datan presenteras deskriptiv statistik för de beroende variablerna 

ln(Spread) och ln(Volym), de oberoende variablerna längd och index, samt 

kontrollvariablerna ln(Storlek), FreeFloat, Beta, Q1, Q2, Q3 och Q4 i tabell 4 nedan.  

 

Tabell 4. Deskriptiv statistik 

Variabel N X̅ Minimum Maximum σ 

ln(Spread) 155 -5,123 -7,436 -2,236 1,099 

ln(Volym) 155 11,107 5,574 17,041 2,191 

Längd 155 17,194 9,000 32,000 5,920 

Index 155 4,703 0,000 14,000 4,031 

ln(Storlek) 155 21,989 18,298 26,764 2,033 

FreeFloat (%) 155 70,285 26,460 100,000 21,786 

Beta 155 0,928 0,211 1,558 0,353 

Q1 155 0,230 0,000 1,000 0,419 

Q2 155 0,280 0,000 1,000 0,449 

Q3 155 0,220 0,000 1,000 0,415 

Q4 155 0,280 0,000 1,000 0,449 

Deskriptiv statistik över variablerna som inkluderats i regressionsanalyserna. Variablerna 

har beskrivits i tabell 3 i metodkapitlet ovan. N är antalet observationer (företagskvartal), X̅ 

är medelvärde, minimum och maximum är lägsta respektive högsta värde och σ är 

standardavvikelsen.  

 

Tabell 4 visar antal observationer, medelvärde, minimumvärde, maximumvärde samt 

standardavvikelse för samtliga variabler. Spread, volym samt storlek har logaritmerats och 

dessa värden bör därför jämföras med viss försiktighet. I tabellen framgår att längden på de 

studerade kvartalsrapporterna är mellan 9 och 32 sidor, med ett genomsnitt på 17 sidor. För 

indexet är lägsta värdet 0 och högsta värdet 14, med genomsnittet 4,7. Eftersom totala antalet 

poäng i indexet är 31 innebär det att de studerade kvartalsrapporterna innehåller tämligen 

liten mängd frivillig information. En tabell över kurtosis och skevhet för de olika variablerna 

återfinns i bilaga 1. Där framgår att variablerna längd och index är något skeva trots att dessa 

variabler har winsoriserats, men i övrigt finns ingen problematik med skevhet eller kurtosis i 

urvalet. Skevhet och kurtosis har inte undersökts för dummyvariablerna eftersom dessa är 

binära värden. Vidare har residualerna analyserats för att undersöka huruvida 
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heteroskedasticitet eller icke-linjäritet föreligger genom att jämföra de faktiska värdena på 

regressionernas standardiserade residualer med de förväntade värdena på residualerna. I 

bilaga 2 återfinns diagram som visar att det inte finns några tydliga indikationer på 

heteroskedasticitet eller icke-linjäritet.  
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I tabell 5 presenteras en korrelationsmatris som visar korrelationen mellan samtliga variabler. 

Enligt denna matris finns en statistiskt signifikant korrelation mellan samtliga variabler 

förutom mellan Beta och ln(Volym), mellan index och FreeFloat samt mellan flertalet av 

variablerna och dummyvariablerna för kvartal. Den positiva korrelationen mellan index och 

ln(Volym) samt den negativa korrelationen mellan index och ln(Spread) indikerar att frivilligt 

redovisad information minskar informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. Detta ger stöd 

för studiens första hypotes om att finna ett samband mellan frivilligt redovisad information 

och informationsasymmetrin. Den positiva korrelationen mellan längd och ln(Volym) samt 

den negativa korrelationen mellan längd och ln(Spread) indikerar att längre kvartalsrapporter 

minskar informationsasymmetrin på kapitalmarknaden, vilket går emot Hypotes H2 där 

förväntningen var att finna att längre rapporter ökar informationsasymmetrin. Denna 

korrelationsmatris ger dock endast indikationer på om hypoteserna stämmer eller inte, för att 

kunna dra några slutsatser har även regressionsanalyser utförts, dessa presenteras under 

rubrik 5.2 samt 5.3 nedan.  

 

För att ytterligare undersöka korrelationen mellan variablerna studeras deras VIF-värden. VIF 

står för Variance Inflation Factor och är ett mått på multikollinearitet mellan variablerna, det 

vill säga om variablerna är korrelerade med varandra (Field, 2009). Ett VIF-värde under 10 

innebär att det inte finns någon indikation på multikollinearitet (Field, 2009). Eftersom 

samtliga variabler förutom Q2 har ett VIF-värde under 10 (se tabell, 6, 7, 8 och 9) anses 

korrelationen mellan variablerna inte utgöra ett problem i denna studie. Q2 har exkluderats 

automatiskt av statistikprogrammet SPSS på grund av ett toleransvärde lägre än 0,0001, 

vilket tyder på multikollinearitet. 

 

5.2 Frivilligt redovisad informations effekt på kapitalmarknaden  

För att testa hypotes H1, det vill säga om frivilligt redovisad information påverkar 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden, har regressionsanalyser utförts på modellerna 

med index som oberoende variabel (modell 1 och 2). Resultatet från dessa 

regressionsanalyser presenteras i tabell 6 respektive 7 nedan. 

 

Koefficienten för den oberoende variabeln, index, har en svagt negativ riktning i modell 1 

med bid-ask spread som beroende variabel, men är inte statistiskt signifikant på en 



29 

 

femprocentig nivå (se tabell 6) och ger därmed inget stöd för H1. Detta går emot tidigare 

forskning som finner ett signifikant samband mellan bid-ask spread och frivilligt redovisad 

information, även om resultaten gällande riktningen på sambandet är motstridiga där Leuz 

och Verrecchia (2000) finner att det råder ett negativt samband, medan Amiram, Owens och 

Rozenbaum (2016) finner ett positivt samband. Vad anledningen är till skillnaden i 

signifikans är svårt att säga med säkerhet, men en sannolik orsak är skiljaktigheter i hur den 

oberoende variabeln definieras och vilken data som används för variabeln. Leuz och 

Verrecchia (2000) använder ett index som de inte konstruerat själva där det inte framgår 

exakt vad som ingår i det indexet, medan Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) 

undersöker olika typer av information var för sig istället för att använda ett index.  

 

Tabell 6. Regressionsanalys på modell med ln(Spread) och index (modell 1) 

Variabel Förväntan Koefficient VIF 

Konstant, α   
3,837* 

(0,000) 
- 

Index ? 
-0,003 

(0,786) 
1,264 

ln(Storlek)  - 
-0,266* 

(0,000) 
1,629 

ln(Volym)  - 
-0,235* 

(0,000) 
1,327 

FreeFloat  - 
-0,006* 

(0,011) 
1,469 

Beta + 
-0,122 

(0,344) 
1,170 

Q1 ? 
0,100 

(0,410) 
1,453 

Q3 ? 
0,081 

(0,509) 
1,448 

Q4 ? 
0,031 

(0,790) 
1,483 

 Justerad R-kvadrat: 0,774 

Standardfel: 0,523 

Durbin-Watson: 1,416 

Antal observationer: 155 

Sammanfattning av regressionsanalysen som genomförts på modell 1 med ln(Spread) som 

beroende variabel och index som oberoende variabel. För en mer utförlig förklaring av 

variablerna, se tabell 3. Förväntan visar huruvida koefficienten, det vill säga sambandet 
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mellan variabeln och den beroende variabeln, förväntades vara positiv eller negativ. Värdet 

på koefficienten visar hur starkt sambandet är. Siffran inom parenteserna är p-värdet, där ett 

värde <0,05 innebär statistisk signifikans på 5 % nivå. De koefficienter som är statistiskt 

signifikanta har även märkts med *. Durbin-Watson är ett mått på korrelationen mellan 

residualerna, där värden mindre än 1 eller större än 3 är indikation på att det föreligger en 

korrelation, vilket är problematiskt (Field, 2009). Därmed tyder Durbin-Watson på att det 

inte finns någon problematik med korrelerade residualer i detta test.  

 

Som redovisas i tabell 6 har modell 1 med ln(Spread) som beroende variabel och index som 

oberoende variabel en justerad förklaringsgrad på 77,4 %, vilket är jämförbart med Leuz och 

Verrecchias (2000) resultat (80,5 %). Kontrollvariablerna ln(Storlek), ln(Volym), FreeFloat 

och Beta uppvisar negativa samband med ln(Spread). Sambandet är statistiskt signifikant på 

en femprocentig nivå för alla dessa variabler med undantag för Beta och kan därmed 

statistiskt säkerställas. Dessa resultat överensstämmer med förväntningarna och går i linje 

med studien av Leuz och Verrecchia (2000), där ln(Storlek), ln(Volym) och FreeFloat som 

kontrollvariabler visar sig ha ett negativt samband med nivån av informationsasymmetri på 

kapitalmarknaden. Det innebär att större företag, företag med större handelsvolym samt 

företag med en större andel aktier tillgängliga för handel av allmänheten har en lägre 

informationsasymmetri på kapitalmarknaden. Vad gäller ln(Volym) som kontrollvariabel 

finner dock Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) att det råder ett positivt samband mellan 

handelsvolym och bid-ask spread, vilket går emot resultaten från denna studie samt studien 

av Leuz och Verrecchia (2000). Detta beror sannolikt på att tillvägagångssättet i denna studie 

är mer lik Leuz och Verrecchia (2000) än Amiram, Owens och Rozenbaum (2016). 

Kvartalsvariablerna visar ett positivt samband med ln(Spread), men dessa variabler är inte 

statistiskt signifikanta på en femprocentig nivå, och därför kan inga samband säkerställas.  
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Tabell 7. Regressionsanalys på modell med ln(Volym) och index (modell 2) 

Variabel Förväntan Koefficient VIF 

Konstant, α   
4,015* 

(0,030) 
- 

Index ? 
0,091* 

(0,035) 
1,227 

ln(Storlek) + 
0,199* 

(0,042) 
1,584 

FreeFloat + 
0,032* 

(0,000) 
1,336 

Beta + 
-0,039 

(0,935) 
1,170 

Q1 ? 
-0,051 

(0,911) 
1,453 

Q3 ? 
-0,049 

(0,914) 
1,448 

Q4 ? 
0,348 

(0,413) 
1,476 

Justerad R-kvadrat: 0,210 

Standardfel: 1,947 

Durbin-Watson: 1,371 

Antal observationer: 155 

Sammanfattning av regressionsanalysen som genomförts på modell 2 med ln(Volym) som 

beroende variabel och index oberoende variabel. För en mer utförlig förklaring av 

variablerna, se tabell 3. Förväntan visar huruvida koefficienten, det vill säga sambandet 

mellan variabeln och den beroende variabeln, förväntades vara positiv eller negativ. Värdet 

på koefficienten visar hur starkt sambandet är. Siffran inom parenteserna är p-värdet, där ett 

värde <0,05 innebär statistisk signifikans på 5 % nivå. De koefficienter som är statistiskt 

signifikanta har även märkts med *. Durbin-Watson tyder på att det inte finns någon 

problematik med korrelerade residualer.  

 

I tabell 7 ovan presenteras resultatet från regressionsanalysen som genomförts på modell 2 

med ln(Volym) som beroende variabel och index oberoende variabel. Koefficienten för index 

är statistiskt signifikant på en femprocentig nivå och visar ett positivt samband med den 

beroende variabeln ln(Volym). Den positiva riktningen på koefficienten innebär att mer 

frivilligt redovisad information ökar handelsvolymen, vilket enligt Leuz och Verrecchia 

(2000) tyder på minskad informationsasymmetri. Detta resultat stödjer hypotes H1 där 

förväntningen var att finna ett samband mellan frivilligt redovisad information i 

kvartalsrapporter och informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. Vidare går resultatet i 
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linje med Leuz och Verrecchias (2000), Atiase och Smith Bambers (1994) samt Botosans 

(1997) studier där de finner att informationsasymmetrin på kapitalmarknaden minskar när 

frivillig information redovisas. Dessutom tyder en ökad köp- och säljvilja på att de 

intressekonflikter som uppstår mellan olika investerare enligt Fan och Wong (2002), som 

grundas i Jensen och Mecklings (1976) principal-agentteori, minskar. Däremot går resultatet 

emot Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) som finner att informationsasymmetrin mellan 

olika investerare ökar när frivillig information redovisas. Anledningen till att resultatet skiljer 

sig från Amiram, Owens och Rozenbaum (2016) kan delvis bero på att de endast studerar en 

typ av information, exempelvis ledningens prognoser, medan denna studie inkluderar flera 

typer av information i den oberoende variabeln.  

 

Kontrollvariablerna ln(Storlek) och FreeFloat är statistiskt signifikanta på en femprocentig 

nivå. I enlighet med förväntningarna och studien av Ding, Ni och Zhong (2016) är sambandet 

mellan FreeFloat och ln(Volym) positivt, vilket innebär att företag med en större andel aktier 

som är tillgänglig för handel av allmänheten har en högre handelsvolym. Sambandet mellan 

ln(Storlek) och ln(Volym) är positivt, vilket går emot studien av Tkac (1999) men i linje med 

Leuz och Verrecchia (2000) och därmed även i linje med förväntningarna. Vidare var 

förväntningarna att finna ett positivt samband mellan Beta och ln(Volym) i enlighet med Leuz 

och Verrecchia (2000) samt Bessembinder, Chan och Seguin (1996), men resultatet visar ett 

negativt samband. Resultatet är dock inte statistiskt signifikant på en femprocentig nivå och 

således kan inget samband säkerställas. Q1 och Q3 visar positiva samband med ln(Volym) 

medan Q4 visar ett negativt samband med ln(Volym), men dessa variabler är inte statistiskt 

signifikanta på en femprocentig nivå, vilket innebär att inga samband kan säkerställas. 

Modellen har en justerad förklaringsgrad på 21 %, vilket är något lägre än Leuz och 

Verrecchia (2000) som har en justerad förklaringsgrad på 34,3 %. Den låga förklaringsgraden 

tyder på att det finns ytterligare variabler som kan förklara handelsvolymen som inte 

inkluderats här.  
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5.3 Rapportlängdens effekt på kapitalmarknaden 

För att testa hypotes H2, det vill säga om det finns ett positivt samband mellan längden på 

kvartalsrapporter och informationsasymmetrin på kapitalmarknaden, har regressionsanalyser 

utförts på modellerna med längd som oberoende variabel (modell 3 och 4). Resultaten från 

dessa regressionsanalyser presenteras i tabell 8 respektive tabell 9 nedan.  

 

Resultatet från regressionsanalysen som genomförts på modell 3 visar ingen statistiskt 

signifikant korrelation mellan den oberoende variabeln längd och den beroende variabeln 

ln(Spread) på en femprocentig nivå, se tabell 8. Detta innebär att inget samband mellan 

längden på kvartalsrapporter och informationsasymmetri på kapitalmarknaden kan påvisas, 

vilket talar emot hypotes H2 där förväntan var att finna ett positivt samband mellan längd och 

ln(Spread). Den tidigare forskning som ligger till grund för hypotesen har inte studerat 

sambandet mellan bid-ask spread och längden på rapporter (Schick, Gordon & Haka, 1990; 

Elliot & Jacobson, 1994; Lee, 2012; Guay, Samuels & Taylor 2016), och det går därför inte 

att säga att det icke signifikanta resultatet går emot tidigare forskning. Däremot ger de 

tidigare studiernas resultat sammantaget indikationer på att längre kvartalsrapporter leder till 

ökad informationsasymmetri på kapitalmarknaden på grund av information overload (Schick, 

Gordon & Haka, 1990; Elliot & Jacobson, 1994; Lee, 2012; Guay, Samuels & Taylor 2016). 

Resultatet på denna regressionsanalys ger dock inget stöd för dessa indikationer eftersom det 

inte är statistiskt signifikant.  
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Tabell 8. Regressionsanalys på modell med ln(Spread) och längd (modell 3)  

Variabel Förväntan Koefficient VIF 

Konstant, α   
3,943* 

(0,000) 
- 

Längd + 
0,003 

(0,772) 
1,989 

ln(Storlek) - 
-0,272* 

(0,000) 
2,001 

ln(Volym)  - 
-0,238* 

(0,000) 
1,345 

FreeFloat  - 
-0,006* 

(0,011) 
1,421 

Beta  + 
-0,126 

(0,328) 
1,165 

Q1 ? 
0,106 

(0,395) 
1,516 

Q3 ? 
0,071 

(0,560) 
1,441 

Q4 ? 
0,028 

(0,806) 
1,490 

 Justerad R-kvadrat: 0,774 

Standardfel: 0,523 

Durbin-Watson: 1,425 

Antal observationer: 155 

Sammanfattning av regressionsanalysen som genomförts på modell 3 med ln(Spread) som 

beroende variabel och längd som oberoende variabel. För en mer utförlig förklaring av 

variablerna, se tabell 3. Förväntan visar huruvida koefficienten, det vill säga sambandet 

mellan variabeln och den beroende variabeln, förväntades vara positiv eller negativ. Värdet 

på koefficienten visar hur starkt sambandet är. Siffran inom parenteserna är p-värdet, där ett 

värde <0,05 innebär statistisk signifikans på 5 % nivå. De koefficienter som är statistiskt 

signifikanta har även märkts med *. Durbin-Watson tyder på att det inte finns någon 

problematik med korrelerade residualer.  

 

Kontrollvariablerna ln(Storlek), ln(Volym) samt FreeFloat är statistiskt signifikanta på en 

femprocentig nivå för modell 3, se tabell 8. Beta, Q1, Q3 samt Q4 är däremot inte statistiskt 

signifikant på den femprocentiga nivån, varför inga säkra slutsatser kan dras om dessa 

variabler. Då koefficienterna för dessa kontrollvariabler liknar de för modell 1, som är 

likadan som denna modell bortsett från den oberoende variabeln, förs ingen vidare diskussion 
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kring dessa här eftersom de har diskuterats under rubrik 5.2. I likhet med modell 1 har denna 

modell en relativt hög justerad förklaringsgrad på 77,4 %.  

 

Tabell 9. Regressionsanalys på modell med ln(Volym) och längd (modell 4) 

Variabel Förväntan Koefficient VIF 

Konstant, α   
4,834* 

(0,012) 
- 

Längd  - 
0,093* 

(0,011) 
1,903 

ln(Storlek)  + 
0,120 

(0,268) 
1,984 

FreeFloat  + 
0,027* 

(0,001) 
1,322 

Beta + 
-0,006 

(0,990) 
1,165 

Q1 ? 
0,248 

(0,588) 
1,513 

Q3 ? 
-0,057 

(0,900) 
1,440 

Q4 ? 
0,265 

(0,532) 
1,586 

 Justerad R-kvadrat: 0,221 

Standardfel: 1,933 

Durbin-Watson: 1,400 

Antal observationer: 155 

Sammanfattning av regressionsanalysen som genomförts på modell 4 med ln(Volym) som 

beroende variabel och längd som oberoende variabel. För en mer utförlig förklaring av 

variablerna, se tabell 3. Förväntan visar huruvida koefficienten, det vill säga sambandet 

mellan variabeln och den beroende variabeln, förväntades vara positiv eller negativ. Värdet 

på koefficienten visar hur starkt sambandet är. Siffran inom parenteserna är p-värdet, där ett 

värde <0,05 innebär statistisk signifikans på 5 % nivå. De koefficienter som är statistiskt 

signifikanta har även märkts med *. Durbin-Watson tyder på att det inte finns någon 

problematik med korrelerade residualer.  

 

Regressionsanalysen som genomförts på modell 4 med ln(Volym) som beroende variabel och 

längd som oberoende variabel visar ett statistiskt signifikant resultat på en femprocentig nivå 

för koefficienten för längd, se tabell 9. Detta innebär att det finns ett positivt samband mellan 

längd och ln(Volym). Detta positiva samband visar att längre kvartalsrapporter höjer 

handelsvolymen och därmed minskar informationsasymmetrin på kapitalmarknaden, vilket 
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går emot hypotes H2. Resultatet motsäger även tidigare forskning som indikerar att vissa 

investerare drabbas av information overload på grund av längre och mer komplexa rapporter, 

och att detta leder till en ökad informationsasymmetri mellan investerare (Schick, Gordon & 

Haka, 1990; Elliot & Jacobson, 1994; Lee, 2012; Guay, Samuels & Taylor 2016). En möjlig 

förklaring är att längre rapporter inte nödvändigtvis behöver betyda att de är mer komplexa, 

vilket minskar risken för information overload. Vidare kan det argumenteras för att detta 

resultat går i linje med exempelvis Botosan (1997) samt Leuz och Verrecchia (2000) som 

finner att mer frivilligt redovisad information minskar informationsasymmetrin mellan 

investerare. Detta eftersom mer frivilligt redovisad information torde innebära längre 

rapporter, och denna regressionsanalys finner att längre rapporter leder till högre 

handelsvolym, som är en indikation på lägre informationsasymmetri på kapitalmarknaden.  

Koefficienterna för kontrollvariablerna ln(Storlek), Beta, Q1, Q3 samt Q4 är inte statistiskt 

signifikanta på en femprocentig nivå i denna modell, varför inga slutsatser kan dras angående 

dessa. Koefficienten för FreeFloat är däremot statistiskt signifikant på en femprocentig nivå. 

En diskussion kring dessa variabler har förts i samband med regressionsanalysen för modell 2 

under rubrik 5.2, och eftersom modell 2 och 4 är likadana bortsett från den oberoende 

variabeln förs ingen vidare diskussion kring dessa variabler här. I likhet med modell 2 har 

denna modell en relativt låg justerad förklaringsgrad på 22,1 %, vilket tyder på att det kan 

finnas ytterligare variabler som kan förklara handelsvolymen som inte inkluderats här.  

 

Sammanfattningsvis visar regressionsanalyserna med ln(Spread) som beroende variabel inga 

statistiskt signifikanta resultat, varken för modellen med index som oberoende variabel eller 

för modellen med längd som oberoende variabel. Däremot visar resultaten signifikanta 

resultat för båda modellerna med ln(Volym) som beroende variabel. Resultaten ger visst stöd 

för hypotes H1, det vill säga att det finns ett samband mellan frivilligt redovisad information 

och informationsasymmetrin på kapitalmarknaden, vilket går i linje med Botosan (1997) samt 

Leuz och Verrecchia (2000). Resultaten ger dock inget stöd för hypotes H2, där 

förväntningarna var att finna ett positivt samband mellan längden på kvartalsrapporterna och 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden.  
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6 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt frivilligt redovisad information i 

kvartalsrapporter har på kapitalmarknaden utifrån bolag noterade på Nasdaq Stockholm. 

Detta har gjorts dels genom att studera informationsinnehållet i kvartalsrapporterna och dels 

genom att studera längden på rapporterna för att undersöka om information overload drabbar 

vissa investerare. Studien har genomförts på ett urval av 155 observationer bestående av 

kvartalsrapporter från åren 2015 och 2016 från slumpmässigt utvalda bolag som är noterade i 

Sverige. De uppsatta hypoteserna H1 och H2 har testats genom att utföra OLS-

regressionsanalyser. Förväntningarna var att observera ett samband mellan mängden frivilligt 

redovisad information i kvartalsrapporter och informationsasymmetrin på kapitalmarknaden 

samt ett positivt samband mellan längden på rapporterna och informationsasymmetrin på 

kapitalmarknaden.  

 

De två regressionsanalyserna på modellerna med handelsvolym som beroende variabel ger 

stöd för hypotes H1 eftersom de visar statistiskt signifikanta samband. Den första 

regressionen visar ett positivt samband mellan handelsvolym och frivilligt redovisad 

information (index) och den andra regressionen visar ett positivt samband mellan 

handelsvolym och rapportlängd. Att handelsvolymen ökar indikerar att 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden minskar (Leuz & Verrecchia, 2000). Eftersom 

mer redovisad information torde innebära längre rapporter, pekar det sammantagna resultatet 

från dessa två regressionsanalyser i likhet med studierna av Botosan (1997), Leuz och 

Verrecchia (2000) samt Verrecchia (2001) på att frivilligt redovisad information minskar 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. Däremot är resultatet från första modellen 

med bid-ask spread som beroende variabel inte statistiskt signifikant, vilket inte ger något 

stöd för hypotes H1 och således kan inga säkra slutsatser dras.  

 

En svårighet med att tolka resultaten är att varken bid-ask spread eller handelsvolym är 

direkta mått på informationsasymmetrin på kapitalmarknaden, vilket påverkar möjligheten att 

dra säkra slutsatser angående informationsasymmetrin. Leuz och Verrecchia (2000) menar att 

bid-ask spread är ett bättre mått på informationsasymmetri än handelsvolym för att det finns 

fler andra faktorer som kan påverka handelsvolymen. Detta kan ses som ett argument för att 

resultaten från modellerna med bid-ask spread som beroende variabel bör väga tyngre än 

resultaten modellerna med handelsvolym som beroende variabel. Resultaten från modellerna 
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med bid-ask spread visar dock inga statistiskt signifikanta samband, vilket innebär att inga 

säkra slutsatser kan dras utifrån dessa. Däremot kan slutsatsen dras att mer frivilligt redovisad 

information och längre rapporter har viss effekt på kapitalmarknaden då det, som diskuterats 

ovan, ökar handelsvolymen. Även om handelsvolymen inte är ett lika direkt mått på 

informationsasymmetrin ger resultatet i likhet med Atiase och Smith Bamber (1994) 

indikationer på att informationsasymmetrin på kapitalmarknaden minskar av mer frivilligt 

redovisad information.  

 

Att resultaten från regressionsanalysen på modell fyra med volym som beroende variabel och 

längd som oberoende variabel visar ett statistiskt signifikant positivt samband mellan längden 

på kvartalsrapporter och handelsvolymen talar emot hypotes H2. Detta tyder på att 

information overload inte är ett problem för investerare i Sverige, vilket går emot tidigare 

studier rörande sambandet mellan mängden redovisad information, komplexiteten av denna 

och svårigheten för kapitalmarknaden att ta in informationen (Schick, Gordon & Haka, 1990; 

Lee, 2012; Guay, Samuels & Taylor 2016). Resultaten har implikationer för standardsättare 

inom området, exempelvis IASB och dess så kallade “Disclosure initiative”, vilket strävar 

efter att förbättra och förenkla den redovisade informationen för investerare (IFRS, 2018). Att 

längden på rapporter inte tycks öka informationsasymmetrin tyder på att det inte finns ett 

behov av att simplifiera den redovisade informationen och att kapitalmarknaden snarare 

efterfrågar mer information då handelsvolymen ökar ju längre rapporterna är. Vidare är 

resultaten betydelsefulla för företag noterade i Sverige då det tyder på att det finns fördelar 

med att redovisa mer frivillig information, eftersom lägre informationsasymmetri innebär 

lägre kapitalkostnad och högre likviditet på marknaden för företagen (Kim & Verrecchia, 

1994; Verrecchia, 2001; Amihud, 2002).  

 

Trots de något svårtolkade resultaten är förhoppningen att denna studie kan bidra till 

forskningen på vilken effekt frivilligt redovisad information har på kapitalmarknaden samt 

vilken mängd redovisad information som är optimal. Denna studies resultat indikerar att 

frivilligt redovisad information och längre rapporter har en positiv effekt på marknaden, även 

om inga säkra slutsatser kan dras. Som nämndes i inledningen har de flesta studier på ämnet 

undersökt årsrapporter även fast kvartalsrapporter är mer användbara för investerare eftersom 

de speglar företagets nuvarande situation bättre än årsrapporter (Ball & Brown, 1968). De 

tvetydiga resultaten i denna studie visar att det ännu inte står helt klart vilken effekt frivilligt 

redovisad information i kvartalsrapporter har på kapitalmarknaden och vilken mängd 
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redovisad information som är optimal. Utifrån detta behövs mer forskning som studerar 

effekten av frivilligt redovisad information i kvartalsrapporter.   

 

6.1 Studiens begränsningar och tillförlitlighet 

Som diskuterats i metodkapitlet uppstår en problematik med subjektivitet vid insamling av 

data på grund av den valda metoden med ett manuellt konstruerat index som kan påverka 

studiens tillförlitlighet. Dessa har dock samlats in utifrån en tydlig mall som minskar risken 

för subjektivitet. Att använda antal sidor som en av de oberoende variablerna minskar risken 

för subjektivitet i studien ytterligare, eftersom det inte föreligger någon subjektivitet vid 

insamlandet av den datan. Nackdelen med att använda rapportlängden som mått på frivilligt 

redovisad information är dock att den även inkluderar obligatorisk information, men eftersom 

mer frivillig information också torde innebära längre rapporter anser vi att måttet fungerar 

bra. Då Vural (2017) även finner att antal sidor som mått på mängden redovisad information 

ger liknande resultat som index-baserade sådana anses antal sidor som mått på frivilligt 

redovisad information anses det vara ett tillförlitligt mått. Vidare utgår denna studie från 

metodval som gjorts i enlighet med litteraturen inom ämnet (t.ex. Botosan, 1997; Leuz & 

Verrecchia, 2000; Amiram, Owens & Rozenbaum; 2016), vilket kan ses som en styrka för 

denna studies tillförlitlighet. En annan nackdel som även nämnts i metodkapitlet är att det 

valda tillvägagångssättet är tidskrävande då rapporterna måste granskas manuellt, vilket leder 

till att urvalet blir relativt litet (155 observationer). Detta begränsar möjligheterna att dra 

generella slutsatser, vilket är ett problem som skulle bli avhjälpt om ett större urval 

studerades. Vidare skulle ett större urval kunna minska problematiken med skevhet för de två 

oberoende variablerna, längd och index, eftersom större urval tenderar att vara mer 

normalfördelade. Utöver detta uppstår en problematik när vissa observationer faller bort på 

grund av att data saknas för en eller flera variabler, då detta bortfall inte är kontrollerat och 

eventuellt kan påverka studiens resultat.  

 

Att två av de utförda regressionsanalyserna visar icke statistiskt signifikanta resultat bedöms 

inte påverka studiens tillförlitlighet i någon större utsträckning. Detta eftersom båda dessa 

modeller har en hög justerad förklaringsgrad (77,4 % på båda) och inte visar några 

indikationer på varken heteroskedasticitet eller högt korrelerade variabler. Inte heller de andra 

två regressionsanalyserna som visade statistiskt signifikanta resultat ger några indikationer på 

heteroskedasticitet eller högt korrelerade variabler, vilket ses som en styrka för studiens 
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tillförlitlighet. Däremot har dessa två modeller relativt låg justerad förklaringsgrad (21 % 

respektive 22,1 %), vilket är ett tecken på att det finns andra förklarande variabler som 

missats i modellerna. De valda förklarande variablerna bedöms dock vara relevanta då 

samtliga baseras på tidigare forskning. Däremot är det noterbart att kontrollvariabeln beta har 

ett högt p-värde i samtliga modeller, vilket gör att denna variabels relevans ifrågasätts. 

Industrisektor är en variabel som inte kontrollerats för i denna studie men som möjligen kan 

vara relevant, eftersom det är tänkbart att det finns skillnader av betydelse mellan olika 

industrisektorer. Vidare är koefficienterna för de oberoende variablerna nära noll, vilket 

innebär att dessa bör studeras med försiktighet. Noterbart är även den höga korrelationen 

mellan ln(Storlek) och längd (0,631) då en hög korrelation mellan de oberoende variablerna i 

modellen inte är önskvärd eftersom det då inte är möjligt att hålla isär effekterna av de två 

korrelerade variablerna. Eftersom VIF-värdena är relativt låga för samtliga variabler i 

modellerna med längd som oberoende variabel (se tabell 8 och 9) anses detta dock inte vara 

ett påverka studiens tillförlitlighet i särskilt stor grad.  

 

Sammantaget bedöms studiens metodval och tillvägagångssätt innebära att studien klassas 

som tillförlitlig, men att studiens resultat bör studeras med viss försiktighet på grund av de 

faktorer som diskuterats ovan.   

 

6.2 Förslag på vidare studier 

Som diskuterats ovan har mycket av forskningen inom området studerat årsredovisningar, 

medan studier på kvartalsrapporter saknas. På grund av denna studies något tvetydiga resultat 

på frivilligt redovisad informations effekt på kapitalmarknaden där mängden redovisad 

frivillig information ökar handelsvolymen men inte har något signifikant samband med bid-

ask spread finns utrymme för fler studier på frivilligt redovisad information i 

kvartalsrapporter. Att denna studie finner ett statistiskt signifikant samband för handelsvolym 

men inte för bid-ask spread kan möjligtvis bero på att den studerar kvartalsrapporter, medan 

litteraturen huvudsakligen studerar årsrapporter. Det är följaktligen intressant att studera om 

det finns någon skillnad i vilken effekt mängden redovisad frivillig information har på bid-

ask spread och handelsvolym mellan kvartalsrapporter och årsrapporter. Vid vidare studier på 

ämnet bör hänsyn tas till denna studies begränsningar, där bland annat ett större urval skulle 

öka möjligheterna att dra generella slutsatser. Det kan också vara intressant att studera 

specifika delar i finansiella rapporter för att undersöka om olika typer av information har 
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olika effekter på kapitalmarknaden, alternativt studera informationsgivning via andra kanaler 

än finansiella rapporter. Uttalanden i media, publiceringar på hemsidor och liknande torde 

vara än mer aktuella, vilket gör det intressant att studera effekten av denna typ av 

informationsgivning på kapitalmarknaden.  

 

På grund av den relativt låga förklaringsgraden på de regressionsanalyser med handelsvolym 

som beroende variabel vore det även intressant att undersöka om det finns någon annan 

modell som kan förklara handelsvolymen bättre, och om/hur det påverkar resultatet.  
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Bilaga 1 

Tabell 1. Kurtosis och skevhet 

Variabel Skevhet Kurtosis 

ln(Spread) -0,478 -0,313 

ln(Volym) 0,149 -0,328 

Längd 0,812 -0,033 

Index 0,843 -0,273 

ln(Storlek) 0,277 -0,712 

FreeFloat (%) -0,524 -0,820 

Beta -0,097 0,638 

Tabell över skevhet och kurtosis för samtliga variabler, där vi använt intervallet -0,5<x<0,5 

som riktlinje för skevhet och intervallet -1,0<x<1,0 för kurtosis.  
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Bilaga 2 

Figur 1. Spridningsdiagram för residualer modell 1  

 

Figur 1 visar ett spridningsdiagram med regressionens förväntade standardiserade 

residualer på x-axeln och det faktiska värdet på regressionens standardiserade residualer på 

y-axeln. Diagrammet ger inga indikationer på heteroskedasticitet eller icke-linjäritet.  
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Figur 2. Spridningsdiagram för residualer modell 2 

 

Figur 2 visar ett spridningsdiagram med regressionens förväntade standardiserade 

residualer på x-axeln och det faktiska värdet på regressionens standardiserade residualer på 

y-axeln. Diagrammet ger inga indikationer på heteroskedasticitet eller icke-linjäritet.  
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Figur 3. Spridningsdiagram för residualer modell 3 

 

Figur 3 visar ett spridningsdiagram med regressionens förväntade standardiserade 

residualer på x-axeln och det faktiska värdet på regressionens standardiserade residualer på 

y-axeln. Diagrammet ger inga indikationer på heteroskedasticitet eller icke-linjäritet.  
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Figur 4. Spridningsdiagram för residualer modell 4  

 

Figur 4 visar ett spridningsdiagram med regressionens förväntade standardiserade 

residualer på x-axeln och det faktiska värdet på regressionens standardiserade residualer på 

y-axeln. Diagrammet ger inga indikationer på heteroskedasticitet eller icke-linjäritet.  


