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Abstrakt 

Denna uppsats är inriktad på att studera den praktiska redovisningen av biologiska tillgångar i 

företags redovisning.  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur redovisningen av biologiska 

tillgångar är strukturerad samt att utröna hur olika karaktärsdrag hos företag påverkar mängden 

redovisningsinformation. Bolagen redovisade drygt hälften av redovisningsparametrarna och 

flera olikheter kunde urskönjas.  Karaktärsdragen som utreds är: 

 ägarkoncentration 

 kapitalstruktur 

 bolagets komplexitet 

 lönsamhet 

 företagsstorlek  

 andelen biologiska tillgångar  

 

Resultatet påvisade även ett samband mellan andelen biologiska tillgångar och mängden 

redovisningsinformation medan något samband ej erhölls för de andra karaktärsdragen. En 

presumtiv förklaring till andelen biologiska tillgångars påverkan på mängden 

redovisningsinformation är risken som är kopplad till att vara beroende av någon enskild 

tillgångstyp. Detta ger upphov till ett ökat behov av redovisningsinformation. Studien bidrar med 

ökad förståelse för agentteorin och informationsasymmetriers influens på mängden 

redovisningsinformation.   

 

Sökord: IAS 41, Biologiska tillgångar, redovisningsinformation, informationsasymmetri, 

agentteori, karaktärsdrag 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Informationsasymmetrier
1
 mellan företagsledning och företagets utomstående intressenter är 

något som existerar, mer eller mindre, i alla företag i dagens samhälle (Subramaniam, 2006). Det 

finns flera mekanismer i bolagsstyrningen
2
 vars motiv är att reducera informationsasymmetrin. 

En sådan mekanism är finansiell information från företag som bland annat fyller detta syfte 

(Healy & Palepu, 2001). En del av den finansiella informationen består av 

redovisningsinformation. Standarder och lagstiftning styr delvis redovisningsinformationen som 

upptas i årsredovisningar, men även frivillig redovisningsinformation verkar utgöra en betydande 

del av informationen som når marknaden (Beyer et al., 2010). Den här typen av 

redovisningsinformation förefaller dessutom redovisas allt mer flitigt av bolag (Lang & 

Lundholm, 2000). Alla bolag redovisar olika mycket av denna redovisningsinformation, vilket 

har givit utrymme för många studier vars syfte varit att utröna vad som påverkar mängden 

redovisningsinformation. Forskningen har emellertid inte varit konsistent (Ahmed & Courtis, 

1999). Av intresse är om vissa inneboende karaktärsdrag
3
 hos bolagen påverkar mängden 

redovisningsinformation. 

 

Parallellt med att företag redovisar alltmer redovisningsinformation finns en ytterligare 

utveckling, att tillgångar värderas i större utsträckning till sitt verkliga värde
4
. Principen 

redovisning till verkligt värde anses vara på frammarsch inom redovisningen och tros få en allt 

större roll i framtiden (Laux & Leuz, 2009). Det finns emellertid flertalet metoder att använda sig 

av då det verkliga värdet beräknas, vilket betyder att egna val måste göras av bolagen. Dessa val 

påverkas bland annat av lagstiftning , redovisningsrekommendationer samt uttalanden från 

normgivande organ (Melville, 2009). Av dessa kan nämnas: 

                                                
1
 Informationsasymmetri är det informationsövertag som agenten (uppdragstagare) har gentemot principalen 

(uppdragsgivare) (Meckling & Jensen, 1976) 
2
 I denna uppsats används följande definition av bolagsstyrning: “bolagsstyrning behandlar sätten som finansiärerna 

av företag försäkrar sig som att få avkastning på sina investeringar” (Shleifer & Vishny, 1997)  
3
 Med karaktärsdrag åsyftas i denna uppsats kännetecken hos företag såsom företagsstorlek, bransch och 

ägarkoncentration. 
4
 Verkligt värde definieras som beloppet som kan erhållas för en tillgång mellan kunniga och villiga parter vid en 

armlängds transaktion (Melville, 2009: 80) 
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 Nationell lagstiftning (i Sverige Årsredovisningslagen (ÅRL) och bokföringslagen 

(BFL)) 

 International Accounting Standards (IAS) 

 International Financial Reporting Standards (IFRS) 

 International Accounting Standards Board (IASB) 

 

Detta aktualiserar hur företag motiverar och redogör för sina val vid redovisning till verkligt 

värde, eftersom denna information ej är fullständigt reglerad i standarder som berör 

värderingsprincipen (IASB, 2003; IASB, 2005; IASB, 2008; IASB, 2009). Karaktärsdrag hos 

bolag bör påverka mängden redovisningsinformation kring valen som görs då det verkliga värdet 

för tillgångar beräknas.    

 

IAS 41 ger bolag med biologiska tillgångar
5
 en rad möjligheter att redovisa dessa tillgångar. 

Standarden präglas förhållandevis starkt av principen redovisning till verkligt värde och menas 

vara representativ för denna redovisningsprincip (Elad, 2004). I första hand skall biologiska 

tillgångar redovisas till sitt marknadsvärde, men om ingen aktiv marknad existerar är det upp till 

bolagen att välja bland andra värderingsalternativ (IASB, 2009). Vad gäller hur dessa val ska 

motiveras och redogöras för, finns det likheter med andra standarder, framförallt IAS 40 och 

IFRS 3, men även delvis IFRS 7 (IASB, 2003; IASB, 2005; IASB, 2008; IASB, 2009). Bolagen 

skall motivera sina val enligt standarden, men hur mycket information som krävs för att 

motiveringarna ska anses vara acceptabla framgår ej (IASB, 2009). Det blir således i praktiken 

ett frivilligt val för de berörda bolagen hur mycket som de redovisar till stöd för sina val och 

värderingar, utöver de obligatoriska uppgifterna som skall redovisas.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Forskning kring karaktärsdragens påverkan på redovisningsinformation har, som framgår ovan, 

varit relativt inkonsistent (Prencipe, 2004; Cormier et al., 2005; Chavent et al., 2006; Lang & 

Lundholm, 1993; Adrem, 1999; Ahmed & Courtis, 1999). Att företagsstorleken korrelerar 

positivt med mängden redovisningsinformation förefaller vara troligt enligt tidigare forskning 

                                                
5
 Biologiska tillgångar definieras som levande djur och växter (IASB, 2009 § 5) 
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(Ahmed & Courtis, 1999; Cooke, 1989; Chavent et al., 2006). Däremot finns det flera andra 

karaktärsdrag där det finns en klar diskrepans i resultaten. Hur exempelvis ägarkoncentration, 

kapitalstruktur, lönsamhet samt bolagets komplexitet påverkar mängden redovisningsinformation 

har varit tvetydigt. Givet de divergerande forskningsresultaten kring vad som influerar 

redovisningsinformationen är det relevant att utreda hur dessa karaktärsdrag påverkar mängden 

redovisningsinformation. 

 

De redovisningsval som görs då redovisning till verkligt värde företas kan leda till att viss 

informationsasymmetri uppkommer i bolaget mellan företagsledningen och dess ägare samt 

andra intressenter. Detta eftersom flera metoder att värdera tillgångarna tillåts enligt 

standarderna. Den obligatoriska informationen kring värderingen och metodvalen är även 

begränsad, något som har framhållits ovan (IASB, 2003; IASB, 2005; IASB, 2008; IASB, 2009). 

En del av valen är dessutom modellbaserade metoder som involverar subjektivitet (Laux & Leuz, 

2009), där ledningen baserar värderingarna på information som får anses vara vansklig för 

utomstående att ha kännedom om.  

 

Samma problematik med informationsasymmetrier kan förekomma mer specifikt för IAS 41, 

vilket nämndes ovan. Värdering av biologiska tillgångar, som kan ske på olika sätt, kan även 

inducera informationsasymmetrier mellan ledningen och utomstående intressenter för det 

aktuella bolaget. Givet detta, och oklarheten kring hur olika karaktärsdrag påverkar mängden 

redovisningsinformation, är det intressant hur redovisningsinformation gällande de biologiska 

tillgångarna påverkas av de olika karaktärsdragen.     

 

Mycket av tidigare forskning har granskat redovisningsinformation generellt (exempelvis Ahmed 

& Courtis, 1999). Att studera endast en specifik del av årsredovisningen kan vara givande. Det 

kan ge svar på hur en specifik tillgångs relativa storlek påverkar mängden 

redovisningsinformation och således hur väl informationsasymmetrierna kan överbryggas genom 

detta. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna explorativa och förklarande uppsats är att beskriva hur redovisning av 

biologiska tillgångar är strukturerad, samt att klargöra vilka karaktärsdrag som påverkar 

mängden redovisningsinformation. Detta utreds på en standard som präglas av principen 

redovisning till verkligt värde. Givet den ökande mängden redovisningsinformation samt 

utvidgade tillämpningen av redovisning till verkligt värde, genererar uppsatsen en indikation på 

hur framtidens redovisning kan se ut och varför. Mot denna bakgrund förväntas uppsatsen bidra 

med ökad insikt för exempelvis normgivare kring hur bolag tillämpar standarder som präglas av 

redovisning till verkligt värde.  

 

1.4 Avgränsningar 

Ett flertal avgränsningar har gjorts för att bibehålla en hög reliabilitet för studien. Geografiskt 

inkluderas endast bolag som handlas på börsmarknader inom den Europeiska Unionen (samt 

Norge och Schweiz). Vidare har studien begränsats till redovisning som berör biologiska 

tillgångar. Teoretiskt har uppsatsen medvetet begränsats till agentteorin. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med att redogöra för värderingsprinciper i IAS 41, vad som nödgas redovisas 

gällande biologiska tillgångar och vad som är av frivillig karaktär. Därefter presenteras den 

huvudsakliga teorin i uppsatsen som är agentteorin. Bolagsstyrningens övervakningsmekanismer 

och mer specifikt redovisningsinformationens roll för att utjämna informationsasymmetrier gås 

även igenom. Ett metodologiskt kapitel följer därefter där metod och dess problem diskuteras. 

De empiriska resultaten visas i kapitel fem, som sedan följs av ett analyskapitel. Uppsatsen 

avslutas med att slutsatser dras och att förslag till framtida forskning ges.  

 

2. Redovisning av biologiska tillgångar 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av de grundläggande redovisningsprinciperna i IAS 41. 

Därefter följer en sektion som behandlar de obligatoriska redovisningskraven i standarden. 
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Slutligen beskrivs redovisning som rekommenderas av IAS 41 samt annan värdefull frivillig 

information om biologiska tillgångar.  

 

2.1 Värderingsprinciper i IAS 41 

IAS 41, en redovisningsstandard som präglas av redovisning till verkligt värde (Elad, 2004), 

syftar primärt till att ge direktiv kring hur jordbruksaktiviteter
6
 ska behandlas 

redovisningsmässigt. Begreppet jordbruksaktiviteter inbegriper framförallt biologiska tillgångar 

och jordbruksproduktion. I normalfallet, givet att tillgångsvärderingen kan ske på ett tillförlitligt 

sätt, sker värderingen till verkligt värde från begynnelsefasen fram till skördandet. Med verkligt 

värde menas den ersättning som kan erhållas vid en transaktion mellan marknadsaktörer vid det 

givna mättillfället (IASB, 2009). 

  

Förutsatt att det finns en aktiv marknad
7
, något som ofta är fallet för företag med biologiska 

tillgångar enligt revisionsbyrån PWC (2009), är det noterade marknadspriset en lämplig grund 

för att fastställa det verkliga värdet på de biologiska tillgångarna. Skulle det däremot anses att en 

aktiv marknad ej existerar upptas andra värderingsalternativ i IAS 41 för att fastställa värdet på 

tillgångarna. Som estimat för tillgångsvärderingen finns följande alternativ; (1) det senaste 

transaktionspriset på tillgången, (2) marknadspriset på liknande tillgångar, (3) riktvärden för 

branschen eller (4) nuvärdet av framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera (IASB, 

2009 §§ 17-20).  

 

2.2 Obligatorisk redovisning kring biologiska tillgångar - IAS 41 

Viss information måste redovisas enligt IAS 41
8
. Denna information redogörs för nedan.  

 

                                                
6
 Med jordsbruksaktiviteter åsyftas bland annat djuruppfödning, skogsbruk, odling av frukt och växter samt 

fiskodling (IASB, 2009 § 6) 
7
  För att en marknad ska klassificeras som en aktiv marknad ska följande kriterier vara uppfyllda: 1) föremålen som 

handlas på marknaden ska vara homogena. 2) Det ska normalt finnas både intresserade köpare och säljare när som 

helst. 3) Priserna är offentliga för allmänheten (IASB, 2009 § 8). 
8
 Samtliga krav tas ej upp i denna uppsats. De krav som ej tas upp gäller endast i särskilda fall. 
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● Det kanske mest grundläggande kravet i IAS 41 är att det utgående bokförda värdet av de 

biologiska tillgångarna ska redovisas (IASB, 2009 § 39). 

 

● Bolag ska redovisa sammanlagda vinster eller förluster som uppkommer under året för de 

biologiska tillgångarna samt för förändring av det verkliga värdet (med avdrag för 

försäljningskostnader) (IASB, 2009 § 40).   

 

● Bolag ska beskriva varje grupp av biologiska tillgångar
9
 som företaget besitter (IASB, 

2009 § 41).  

 

● Det ska vidare redovisas vad som kännetecknar verksamheten för varje biologisk grupp 

(IASB, 2009 § 46). Dessutom ska icke-finansiella mått eller uppskattningar av utgående 

biologiska volymer samt produktionsvolymer redovisas (IASB, 2009 § 46). 

 

● Bolag ska redovisa den valda metoden och viktiga antaganden som använts för att 

fastställa det verkliga värdet för jordbruksprodukter fram tills skörd, för varje biologisk 

grupp (IASB, 2009 § 47).  

 

● Det verkliga värdet, med avdrag för försäljningskostnader, ska redovisas för varje grupp 

av jordbruksprodukter skördade under perioden, vid tidpunkten för skörd (IASB, 2009 § 

48).  

 

● De finansiella riskhanteringsstrategierna för jordbruksverksamhet ska redogöras för 

(IASB, 2009 § 49). 

 

● Bolag ska redovisa övriga viktiga förändringar av det verkliga värdet mellan periodens 

början och slut. Dessa förändringar inkluderar sådana som uppkommit på grund av köp 

av tillgångar, minskningar genom att tillgångarna skördats eller blivit inventarier, 

företagsfusioner, valutaeffekter, samt övriga viktiga förändringar (IASB, 2009 § 50). 

 

                                                
9
 En grupp av biologiska tillgångar är en sammanslagning av liknande djur eller växter (IASB, 2009 § 5). 
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● Precis som för övrig redovisningsinformation skall föregående års motsvarande poster 

redovisas (IASB, 2003 § 38; IASB, 2009). 

 

Ovanstående krav utgör den obligatoriska delen av redovisningsindexet i denna studie. Hur dessa 

operationaliseras kan utläsas i avsnitt 4.4.2. 

 

2.3 Icke-obligatorisk redovisningsinformation kring biologiska tillgångar 

Förutom den redovisningsinformation som anges i avsnitt 2.2, vilken är obligatorisk enligt IAS 

41, finns det ett antal rekommendationer kring redovisningsinformation i standarden. Dessa 

rekommendationer redogörs för nedan. Dessutom presenteras ytterligare frivillig information 

som är en vidareutveckling av de obligatoriska kraven i avsnitt 2.2, vilka kan kopplas till de 

kvalitativa karaktärsdragen i IASB:s konceptuella ramverket.
10

 

 

● En rekommendation enligt IAS 41 är att göra en uppdelning mellan mogna respektive 

omogna biologiska tillgångar (IASB, 2009 § 43). Detta ger intressenterna en uppfattning 

om i vilken fas av förädlingscykeln som tillgångarna befinner sig. 

 

● Förutom den obligatoriska redovisningen av utgående volymer för biologiska tillgångar 

(IASB, 2009 § 46), rekommenderar IAS 41 att en ytterligare kvantitativ redogörelse görs 

av tillgångarna (IASB, 2009 § 43). Att redovisa detta ökar jämförbarheten och 

förståelsen, två kvalitativa karaktärsdrag (Melville, 2009: 21-23). 

 

● Värdeförändringar av de biologiska tillgångarna på grund av kvalitetsförändringar och 

förändringar i priset på tillgångarna rekommenderas att redovisas enligt standarden 

(IASB, 2009 § 51). 

 

● Bolag skall uttala sig om tillämpad värderingsmetod samt viktiga antaganden som 

framgår ovan i avsnitt 2.2. Bolaget behöver däremot inte redovisa om det finns någon 

                                                
10

 Det konceptuella ramverket vägleder redovisningsinformations utformning och består av följande kvalitativa 

karaktärsdrag: relevans, trogen återgivning, jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och förståelighet (Meville, 2009: 

21-24).  
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branschpraxis kring detta förehavande. Denna information skulle dock öka 

jämförbarheten, vilket är ett av de karaktärsdrag som anses vara viktiga i IASB:s 

konceptuella ramverk (Melville, 2009 21-23). 

 

● Förutom två årsangivelser för redovisning av tillgångars värde, vilka generellt är ett 

obligatoriskt minimumkrav i årsredovisningar (IASB, 2007 § 38), är det ett frivilligt 

redovisningsval att redovisa flera år utöver dessa. En sådan redovisning skulle även öka 

jämförbarheten (IASB, 2003 § 38), vilket är ett kvalitativt karaktärsdrag (Melville, 2009: 

21-23).   

 

● Att IAS 41 tillämpas är inget som är obligatoriskt att redovisa enligt standarden. Eftersom 

verifierbarhet är ett av de kvalitativa karaktärsdragen som ingår i det konceptuella 

ramverket (Melville, 2009: 21-23), är en referering till standarden dock att betrakta som 

värdefull information. 

 

● Som framgår i avsnitt 2.2 är bolag skyldiga att redovisa det totala utgående verkliga 

värdet på de biologiska tillgångarna. Något som däremot inte krävs är att redovisa det 

verkliga värdet per enhet, både för ingående och utgående balans. Om detta redovisas 

ökar emellertid begripligheten samt verifierbarheten i redovisningen, som båda två är 

kvalitativa karaktärsdrag (Melville, 2009: 21-23). 

 

Den ovanstående icke-obligatoriska informationen utgör grunden till de frivilliga 

redovisningsparametrar, som operationaliseras i avsnitt 4.4.3. 

  

3. Teoretiskt ramverk 

Agentteorin inleder det teoretiska ramverket. Nästkommande avsnitt utgörs av kritik mot den 

positivistiska agentteorin och tidigare forskning. Därefter redogörs för bolagsstyrningens 

övervakningsmekanismer samt på vilket sätt som redovisningsinformation ingår i detta. Det 

anges även förväntade samband mellan informationsasymmetri, agentkostnader och 
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redovisningsinformation. Avslutningsvis består detta kapitel av hypoteserna kring 

karaktärsdragen som undersöks i studien.  

 

3.1 Agentteorin 

Agentteorin förefaller vara en vedertagen teoretisk utgångspunkt vid studier som undersöker 

karaktärsdrags påverkan på mängden redovisningsinformation (Ahmed & Courtis, 1999). Teorin 

som Jensen och Meckling (1976) utvecklade ser bolag som en samlingsplats av kontrakt mellan 

flertalet ekonomiska agenter. Dessa agenter beter sig opportunistiskt för att tillgodose 

egenintresset (Subramaniam, 2006). Exempelvis kan ledningen agera i självintresse för att 

erhålla en högre monetär ersättning (Healy & Wahlen, 1999). Grundläggande för teorin är att 

principalen, som delegerar beslutsfattning, och agenten, som delegeras beslutfattning, har olika 

intressen (Jensen & Meckling, 1976). Teorin förutsätter vidare att principalen och agenten är 

värdemaximerare som därigenom maximerar sin nytta (Jensen & Meckling, 1976).  

 

Informationsasymmetri, det vill säga agentens informationsövertag gentemot principalen, ökar 

problemen relaterade till agentteorin. Kostnaderna som följer på grund av att agenterna i olika 

situationer inte agerar utifrån bolagets bästa utan istället i egenintresse, kallas agentkostnader. 

Dessa informationsasymmetrier blir således viktiga att utjämna för principalerna (Jensen & 

Meckling, 1976). Det finns två problem i företag som angår agentteorin vars betydelse är stor. 

Det första är förhållandet mellan aktieägare, agenten, och ledningen, principalen. Det andra 

förhållandet rör aktieägare, som i detta fall är agenten, och kreditgivare, principalen 

(Subramaniam, 2006). 

 

Det finns tre olika varianter av agentteorin enligt Subramaniam (2006);  

 Principal-agent modellen  

 Transaction Cost Economics (TCE) 

 Den positivistiska modellen  

 

Givet vårt syfte, att studera hur olika karaktärsdrag påverkar mängden redovisningsinformation, 

förefaller den positivistiska modellen vara lämpligast att tillämpa. Fokus i denna modell är att 
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utröna hur olika faktorer påverkar förhållandet mellan principalen och agenten (Subramaniam, 

2006). Förhållandet mellan dessa bör i sin tur påverka mängden redovisningsinformation. 

Förutsättningar för modellen är att arbets- och kapitalmarknaden antas vara effektiva samt att de 

korrekt förutser företagsledningens incitament. För att marknaden ska vara effektiv krävs att alla 

aktörer tillgodogjort sig all tillgänglig information och att värderingen därmed återspeglar den 

informationen (Fama, 1970). Vidare antas anställningsavtal mellan ledningen och bolaget samt 

finansiella avtal mellan bolaget och kreditgivare vara optimala, givet vad dessa kostar att 

upprätta (Baiman, 1990). 

 

3.2 Kritik mot positivistiska agentteorin samt mot tidigare forskning 

Det har förekommit kritik gentemot såväl den positivistiska agentteorin generellt (Baiman, 1990) 

som mot undersökningar vars fokus legat på att undersöka redovisningsval (Cormier et al., 

2005). Att redogöra för denna kritik är relevant eftersom det påverkar resultatet för studien, 

förutsatt att kritiken har någon substans. 

 

Enligt Baiman (1990) är flertalet premisser i den positivistiska agentteorin inte tillräckligt 

specificerade, exempelvis gällande jämvikt och effektivitet som antas råda på kapital- och 

arbetsmarknaden. Detsamma gäller storleken och källan till transaktionskostnaderna, 

kostnaderna för att upprätta avtal på dessa två marknader. Att avtal antas vara optimala får 

konsekvensen att det är vanskligt att förklara utifrån teorin varför bolagsstyrningen skiljer sig åt 

mellan olika bolag (Baiman, 1990). Det är således viktigt att ha i åtanke att teorin i denna 

uppsats är behäftad med problem som kan få konsekvenser för uppsatsens resultat. Framförallt 

gäller detta hur det kan motiveras varför bolagsstyrningen, inklusive redovisningsinformationen, 

skiljer sig åt mellan bolagen. Eftersom hypoteserna i den här studien bygger på agentteorin, 

skulle eventuella brister som Baiman (1990) framför, kunna innebära att även hypoteserna blir 

bristfälliga. 

 

Cormier et al. (2005) har hävdat att vilka val som görs i redovisningen är ett komplicerat 

fenomen som inte kan undersökas genom att använda endast en teori. Det är således viktigt att 
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inse att det eventuellt finns andra förklaringar till resultatet i studien, som inte täcks in under 

agentteorin. 

 

3.3 Övervakningsmekanismer i bolagsstyrningen 

Övervakningsmekanismer, som är en del av bolagsstyrningen, syftar till att influera handlingar 

och val av ledningen till att sammanfalla med aktieägarnas intressen (Armstrong et al., 2010). De 

ämnar att minska informationsasymmetrin mellan aktörerna. Övervakningsmekanismerna består, 

som namnet antyder, av mekanismer som kontrollerar företagsledningens arbete (Jensen & 

Meckling, 1976). Den obligatoriska och frivilliga redovisningsinformationen faller in under 

kategorin övervakning, men det är essentiellt att veta att det finns flera andra viktiga delar i 

bolagsstyrningen. Redovisningen minskar informationsasymmetrier som existerar mellan ledning 

och utomstående intressenter, som aktieägare och kreditgivare. Redovisningsinformationen 

bidrar till att övervakningen av ledningen stärks, genom att relevant och tillförlitlig information 

produceras (Armstrong et al., 2010).  

 

Det finns flera sätt som informationen kan öka transparansen och därigenom reducera 

informationsasymmetrierna. Redovisningsinformationen kan anpassas så att resultat bokförs så 

att det sammanfaller med det som skulle kunna kallas det egentliga ekonomiska resultatet. 

Vidare kan redovisningsinformationen redovisa förluster snabbt, det vill säga ha en konservativ 

hållning (Armstrong et al., 2009). Redovisningsinformationen i denna uppsats är bokförd 

information som skall efterlikna det egentliga ekonomiska resultatet. Detta är ett syfte med IAS 

41 (Elad, 2004). Studien undersöker därmed hur olika karaktärsdrag påverkar mängden 

redovisningsinformation och dess utformning för att återspegla det verkliga resultatet.    

 

3.4 Förväntat samband mellan informationsasymmetri, agentkostnader och 

redovisningsinformation 

Utifrån den positivistiska modellen skapar vi två generella hypoteser som genomsyrar uppsatsen 

genom att dessa blir utgångspunkterna vid utformningen av hypoteserna kring karaktärsdragen. 

Vi förväntar oss att större informationsasymmetrier skapar en större mängd 
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redovisningsinformation. Motiveringen till denna förväntning är att större 

informationsasymmetrier skapar ett större behov för aktieägare och kreditgivare att minska 

asymmetrierna (Armstrong et al., 2009). Dessutom ter det sig som att större 

informationsasymmetrier ökar utrymmet för ledningen till opportunistiskt agerande.  

 

En annan hypotes är att övervakningskostnader som överstiger övriga agentkostnader, förknippas 

med mindre redovisningsinformation. Det stödjs på förutsättningen, som vi finner trolig, att 

aktieägare och kreditgivare är värdemaximerare som beskrivs i Subramaniam (2006). 

Principalerna, i det här fallet aktieägarna och kreditgivarna, vill säkerligen minska ledningens 

möjligheter till opportunism, men i fallen då kostnaderna att övervaka ledningen överstiger de 

uppfattade agentkostnaderna väljer principalen att ej utföra åtgärden. Nedan redogörs för vad 

tidigare forskning har studerat för karaktärsdrag, och utifrån de ovanstående förväntningarna, hur 

dessa karaktärsdrag förhåller sig till mängden redovisningsinformation.   

 

3.5 Karaktärsdrag 

3.5.1 Ägarkoncentration 

Ägarkoncentration tycks vara ett karaktärsdrag hos företag som påverkar hur mycket 

redovisningsinformation som utges. Ett utspritt ägande anses generellt innebära att det finns fler 

aktieägare som ej är involverade i förvaltningen av bolaget. Det medför högre agentkostnader på 

grund av informationsasymmetrin som uppkommer då många ägare står utanför den dagliga 

verksamheten (Prencipe, 2004). För aktieägare med låg ägarandel ses årsredovisningen som den 

primära informationskällan och denna, liksom all annan finansiell information, betraktas som ett 

verktyg för att minska informationsasymmetrin. Adrem (1999) framhäver att sannolikheten för 

intressekonflikter mellan agenter och principaler samt opportunistiskt beteende från ledningen är 

högre i företag med många ägare och där ledningens ägande är begränsat. Utifrån detta förväntas 

ett utspritt ägande innebära en större mängd redovisningsinformation (Prencipe, 2004).  I företag 

med ett koncentrerat ägarskap, däremot, tros huvudägarna redan ha tillgång till den information 

som de behöver (Cormier et al. 2005). Enligt vårt synsätt ter det sig rimligt att mindre 

redovisningsinformation lämnas ut om ägarskapet är koncentrerat till ett fåtal ägare och således 

ställer vi upp följande hypotes:  
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H1: Det finns en negativ korrelation mellan ägarkoncentrationen och mängden 

redovisningsinformation gällande biologiska tillgångar. 

 

Dock finns det forskning som motsäger sambandet mellan ägarkoncentration och 

redovisningsinformation. En hög ägarkoncentration tycks visserligen korrelera negativt med 

mängden aktierelaterad information, men det hittades inget signifikant samband mellan utspritt 

ägande och just redovisningsinformation (Broberg et al., 2009). Det är snarare så att det 

utspridda ägandet medför en ökning av den aktierelaterade informationen, vilket tolkas som ett 

sätt för ledningen att visa att de agerar i ägarnas intresse (Broberg et al., 2009) Däremot tenderar 

en låg ägarandel för ledningen medföra en större mängd redovisningsinformation. Dessutom 

hittades ett positivt samband mellan utländskt ägande och mängden redovisningsinformation. 

 

3.5.2 Kapitalstruktur 

Det har i tidigare forskning visats att det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgraden 

och mängden redovisningsinformation. Skälet till det har varit att ju större andel lån som det 

aktuella bolaget har, desto högre krav ställer fordringsägare på bolaget att redovisa information 

för att begränsa kreditrisken (Chavent et al., 2006). Detta är väntat enligt agentteorin, eftersom 

det finns ett förhållande mellan kreditgivare och bolaget som erhåller krediter (Subramaniam, 

2006). Då ett bolag delvis är uppbyggt av skulder ges nämligen incitament för aktieägare med 

stora ägarandelar att transferera tillgångar från bolaget till sig själva, eftersom det blir 

kreditgivarna som blir lidande av transaktionen. Eftersom dessa ägare har mer information om 

bolaget uppstår informationsasymmetri mellan agenten som är ägaren och principalen som är 

kreditgivaren (Watts & Zimmerman, 1986: 186-191). För att minska asymmetrin och därmed 

kreditrisken, bör kreditgivare kräva mer redovisning. Enligt oss är det teoretiska resonemanget 

ovan rimligt och hypotesen ställs upp på följande sätt: 

 

H2: Det finns en positiv korrelation mellan skuldsättningsgraden och mängden 

redovisningsinformation gällande biologiska tillgångar. 
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Å andra sidan finns det studier som inte har funnit någon korrelation mellan kapitalstruktur och 

mängden redovisningsinformation (Meek et al., 1995), vilket gör denna faktor intressant att 

utreda. Det förväntade sambandet gällande kapitalstruktur baseras främst på agentteorin, men 

Meek et al. (1995) gör gällande att det snarare är övervakningskostnader, komparativa fördelar 

och politiska kostnader än egentliga agentkostnader som påverkar mängden 

redovisningsinformation. Enligt Ahmed och Courtis (1999) är det inget kausalt samband mellan 

mängden redovisningsinformation och kapitalstruktur, utan de gör kopplingar till företagsstorlek, 

att stora företag tenderar att tillämpa olika låne- och finansieringslösningar i större utsträckning 

än mindre bolag.   

 

3.5.3 Bolagets komplexitet 

Det finns forskning som tyder på att verksamhetstypen har påverkan på mängden 

redovisningsinformation (Cooke, 1989). Det som har hävdats skilja olika verksamheter från 

varandra har trotts bero på olika faktorer (Boesso & Kumar, 2007; Cooke, 1989). Bland annat 

har legala processkostnader som skiljer sig åt mellan olika branscher ansetts påverka mängden 

redovisningsinformation (Broberg et al., 2009). För denna studie tros dock inte 

processkostnaderna skilja sig nämnvärt åt eftersom bolagen är relativt snarlika, vilket gör att vi 

istället fokuserar på en annan aspekt.  

 

Vad som tycks ha betydelse för redovisningsinformationen är verksamhetskomplexiteten
11

 

(Boesso & Kumar, 2007). Bushman et al. (2004) tar fasta på att en hög verksamhetskomplexitet 

ökar efterfrågan på ytterligare information. Att undersöka detta karaktärsdrag anger huruvida 

bolag med olika komplexitet i verksamheten skiljer sig åt, men även i förlängningen hur 

branscher som är olika komplexa avviker sig från varandra i detta avseende. Även om bolag i 

samma bransch kan inneha olika komplexitet, är det enligt oss troligt att komplexiteten generellt 

i en viss bransch är likvärdig jämfört med bolag i andra branscher.  

 

Agentteorin skulle kunna förklara detta samband. Det görs gällande att en kombination av olika 

verksamhetstyper, vilket i vår studie kan vara innehav av olika biologiska grupper, ger upphov 

                                                
11

 Verksamhetskomplexitet kan mätas som diversitet geografiskt eller i produktlinjen (Bushman et al., 2004). I 

denna uppsats åsyftas produktlinjediversitet vad gäller verksamhetskomplexitet.  
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till betydande informationsasymmetrier i företaget (Bushman et al., 2004). Denna ökade 

informationsasymmetri bör leda till en utökad efterfrågan på redovisningsinformation från 

principalerna, för att minska informationsasymmetrin.  Det är dock svårare för principalen att 

överblicka verksamheten ju högre komplexiteten är i företaget. Rent hypotetiskt kan det 

presumeras att en högre komplexitet kan vara behäftat med högre övervakningskostnader, det 

vill säga högre kostnader för att offentliggöra redovisningsinformation (Bushman et al., 2004). 

Avseende verksamhetskomplexitet bör företag som präglas av hög relativ komplexitet ge ut 

mindre redovisningsinformation. Det ger hypotesen:  

 

H3: Komplexiteten i verksamheten har en negativ korrelation med mängden 

redovisningsinformation gällande biologiska tillgångar. 

 

Huruvida typen av verksamhet är ett karaktärsdrag som påverkar mängden 

redovisningsinformation finns det dock inte någon klar överensstämmelse kring. Chavent et al. 

(2006) har, i motsats till ovanstående, ej kunnat påvisa något samband. En ytterligare faktor som 

talar emot hypotesen, är att samtidigt som kostnaderna för att överblicka verksamheten ökar med 

komplexiteten, så bör även informationsasymmetrierna öka. Därmed bör även behovet av 

redovisningsinformation öka. 

 

3.5.4 Lönsamhet 

I överensstämmelse med agentteorin tycks lönsamma företag ha en större mängd 

redovisningsinformation än mindre framgångsrika aktörer (Holland, 2005). Antagandet i 

agentteorin är att ledningen i mer lönsamma företag offentliggör mer redovisningsinformation 

för att stärka sin egen position och ersättningsnivå. Det finns indikationer på att en stor 

informationsasymmetri mellan ledning och investerare är en förutsättning för att detta positiva 

samband ska existera (Lang & Lundholm, 1993). Vi finner det troligt att ledningen i lönsamma 

företag är mer angelägna om att avge redovisningsinformation för att påvisa en stark ekonomisk 

situation gentemot sina principaler. Dessutom skulle en hög lönsamhet kunna vara ett tecken på 

hög inneboende risk i verksamheten (Watts & Zimmerman, 1986: 251). Denna högre risk skulle 

kunna innebära att principalerna är mer intresserade av redovisningsinformationen än i mindre 

riskfyllda bolag, eftersom deras innehav då är osäkrare. Det ger följande hypotes: 



 

21 

 

H4: Lönsamhet har en positiv korrelation med mängden redovisningsinformation gällande 

biologiska tillgångar. 

 

Ahmed och Courtis (1999), däremot, såg ingen koppling mellan lönsamhet och mängden 

redovisningsinformation.  Det finns även en fransk studie som kom fram till att varken vinst eller 

avkastning är faktorer som kan förklara företags redovisningsval (Chavent et al., 2006).  Det 

verkar som att det fordras att vissa faktorer är uppfyllda, såsom att informationsasymmetrin är 

påtaglig (Lang & Lundholm, 1993), för att korrelationen ska existera. Således finns det 

anledning att tro att det eventuellt inte är lönsamhet som är variabeln som styr i praktiken, utan 

att det finns bakomliggande faktorer som snarare påverkar redovisningsinformationen och att 

lönsamhet möjligtvis är en indikator för dessa faktorer.  

 

3.5.5 Företagsstorlek 

En relativt vanlig parameter som används i forskning kring hur mycket företag väljer att redovisa 

är storleken på företaget. Företagsstorleken tenderar att korrelera positivt med mängden 

redovisningsinformation (Adrem, 1999). Chavent et al. (2006) samt Ahmed och Courtis (1999) 

kom också fram till liknande resultat. Även äldre forskning tyder på detta samband (Buzby, 

1975). Det framläggs olika förklaringar till detta samband. En koppling som görs är till 

agentteorin.  Den ökade redovisningsinformationen är ett sätt för större företag att minska sina 

informationsasymmetrier, vilka i regel tros vara mer utbredda i stora företag (Adrem, 1999). 

Detta kongruerar med vår huvudsakliga hypotes, att informationsasymmetrier är en källa till 

ökad redovisningsinformation.  

 

Andra hypoteser har en mer nationalekonomisk karaktär, såsom att stora företag har en lägre 

marginalkostnad att utöka sin redovisningsinformation genom att de interna 

ekonomifunktionerna är mer välutvecklade (Chavent et al., 2006). Det finns således konsistent 

forskningsresultat som visar att företagsstorleken har ett positivt samband med mängden 

redovisningsinformation och följande hypotes ges: 
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H5: Företagstorlek har en positiv korrelation med mängden redovisningsinformation gällande 

biologiska tillgångar. 

 

Dock finns det, som ovanstående stycke redogör för, vitt skilda förklaringar till denna 

korrelation. Det gör det vanskligt att egentligen utreda vad måttet företagsstorlek är indikator för. 

Vissa gör gällande att företagsstorlek är en indikator för branschtillhörighet och att det snarare är 

branschen än själva företagsstorleken som påverkar redovisandet (Watts & Zimmerman, 1986: 

239). 

 

3.5.6 De biologiska tillgångarnas andel av den totala tillgångsmassan 

Det har inte gjorts forskning huruvida andelen biologiska tillgångar påverkar mängden 

redovisningsinformation. I tidigare studier har det dock tagits fasta på att ett lägre antal tillgångar 

generellt gör det svårare för omgivningen att granska de specifika tillgångarna (Carlin & Finch, 

2011). Det kan kopplas analogt till andelen biologiska tillgångar. En hög andel biologiska 

tillgångar gör det sannolikt att det totala antalet olika tillgångar är begränsat och således blir det 

en vansklig bedömning av de biologiska tillgångarna för de olika intressenterna. Detta leder 

rimligen till en ökad efterfrågan på redovisningsinformation.    

 

Ur ett annat teoretiskt perspektiv kan det även finnas anledning att tro att en specifik tillgångs 

betydelse influerar mängden redovisningsinformation. En tillgångspost som utgör en större andel 

av balansomslutningen har en lägre agentkostnad per värdeenhet än en tillgångspost vars andel är 

lägre. En viss skalfördel bör således finnas, vilket kan ses som en analog tolkning av 

karaktärsdraget företagsstorlek (Chavent et al., 2006). Det kan ses som att den relativa kostnaden 

för att avge mer redovisningsinformation är lägre för företag vars andel biologiska tillgångar av 

balansomslutningen är högre.  

 

En annan tänkbar förklaring är att ju högre andel biologiska tillgångar, desto viktigare är denna 

tillgångspost för företaget och dess olika intressenter, eftersom en högre andel biologiska 

tillgångar i förlängningen skulle kunna innebära att risken är större. Det kan förklaras genom 

portföljteorin, som säger att den specifika risken med en tillgång kan reduceras genom att 

portföljen diversifieras (Firth, 1984). I det här fallet skulle med andra ord en hög andel 
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biologiska tillgångar innebära att mixen av tillgångar är mindre, vilket ger en högre risk. Således 

ter det sig troligt att omgivningen kommer efterfråga mer redovisningsinformation givet den 

högre risken och det går att presumera att företagets respons är att avge mer 

redovisningsinformation. Dessa resonemang utmynnar i denna hypotes:   

 

H6: Det finns en positiv korrelation mellan andelen biologiska tillgångar och mängden 

redovisningsinformation gällande biologiska tillgångar. 

 

Det finns dock anledning att ifrågasätta kausaliteten mellan andelen biologiska tillgångar och 

mängden redovisningsinformation. Eventuellt kan en viss andel vara en indikator för exempelvis 

en särskild branschtillhörighet, vilket påminner om Watts och Zimmermans (1986) teser gällande 

företagsstorlek som indikator för bransch, och att det är innebörden av att tillhöra denna bransch 

snarare än andelen biologiska tillgångar som styr mängden redovisningsinformation. 

 

4. Metod 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras metoden som företagits i studien.  Därefter redogörs för 

modellerna som har använts i studien och vilka eventuella problem som är förknippade med 

dessa. Det anges även vilka mått som har tillämpats för de olika karaktärsdragen. Slutligen 

beskrivs de statistiska grunder som metoden vilar på kortfattat. 

 

4.1 Val av metod 

Givet syftet med denna explorativa och förklarande uppsats, att beskriva redovisningen av 

biologiska tillgångar samt att påvisa förhållandet mellan karaktärsdrag och mängden 

redovisningsinformation, förefaller det lämpligt att använda sig av en kvantitativ metod. Detta 

eftersom kvantitativa metoder passar för studier vars syfte är att beskriva, förklara eller bevisa 

något (Hultén et al., 2007; Saunders et al., 2009). Det görs genom att den insamlade datan 

bearbetas och analyseras i statistiska program. Styrkan med kvantitativa metoder är att resultatet 

kan generaliseras lättare än vid kvalitativa metoder (Hultén et al., 2007). 
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4.2 Tillvägagångssätt  

I studien har sekundärkällor använts i form av årsredovisningar, vetenskapliga artiklar och 

relaterade böcker. Enligt den operationalisering som vi har valt förefaller det vara lämpligast att 

studera årsredovisningar. Orsaken är att bolag beskriver på vilket sätt de redovisar sina 

biologiska tillgångar i årsredovisningarna, vilket får anses vara tidssparande att studera jämfört 

med alternativet, att utföra enkäter. Årsredovisningar är emellertid endast en faktor som påverkar 

mängden redovisningsinformation, men dessa anses likväl vara en god indikator för denna 

redovisningsinformation (Botosan, 1997). Dessutom betraktas årsredovisningar som en av de 

viktigaste delkomponenterna i finansiell information. Att årsredovisningar inte är den enda 

kanalen som redovisningsinformationen går igenom är något som är värt att ha i åtanke. Enligt 

Botosan (1997) är även analytikerbevakningen en del i kommunikationsprocessen som influerar 

mängden redovisningsinformation. Med andra ord fångar inte en studie av årsredovisningar in all 

tänkbar redovisningsinformation och således bör det konstateras att annan 

redovisningsinformation skulle kunna ge ett annat resultat. 

 

Inom forskning anses reliabilitet och validitet vara två nyckelbegrepp att ta hänsyn till när 

undersökningen ska utformas (Saunders et al., 2009). Vad gäller reliabiliteten tros den vara 

ganska god vid vår granskning av årsredovisningar. Dessa är till sin natur relativt tillförlitliga 

och, i motsats till exempelvis intervjuer, är troligen risken för missförstånd liten. Det finns visst 

tvivel angående validiteten när det kommer till att analysera redovisningsinformationen utifrån 

olika karaktärsdrag. De valda karaktärsdragen, i likhet med mycket annat inom 

samhällsvetenskapen, är tämligen komplexa och de kan eventuellt vara indikatorer för andra 

faktorer (Broberg et al., 2009; Cormier et al., 2005; Watts & Zimmernan, 1986: 239) som har 

påverkan på mängden redovisningsinformation. Detta har i så fall inverkan på kausaliteten i 

sambanden. Detta gör att resultaten bör analyseras med viss försiktighet.  

 

4.3 Urval och bortfall 

För att kunna finna ett urval av populationen för denna studie, europeiska börsbolag med 

biologiska tillgångar, har vi företagit ett icke-slumpmässigt urval. Motiveringen till det är att de 

utvalda bolagen behöver ha biologiska tillgångar, vilket alla bolag ej har. Sammanlagt valdes 
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572 europeiska bolag ut. Dessa hittades genom databasen Datastream. Bolag erhölls genom en 

sökning i branscher där biologiska tillgångar tros vara vanligt förekommande företogs. Dessa 

branscher var fiske- och jordbruksbranschen, skogsindustrin, livsmedelsproducenter samt 

destillerier
12

. Baserat på detta resultat gick vi igenom årsredovisningarna i dessa 572 bolag och 

fann 50 bolag som redovisade biologiska tillgångar i sina årsredovisningar. Dessa utgjorde därför 

urvalet och analyserades med kalkylprogrammet Microsoft Excel. Urvalet får anses ge en god 

reliabilitet trots att det är begränsat i absoluta termer. Skälet till det är att även populationen är av 

begränsad storlek enligt våra eftersökningar. Att urvalet ändå är stort i relation till populationen 

gör att reliabiliteten kan sägas vara hög. 

 

4.4 Studiens modeller  

4.4.1 Index-metoden 

Merparten av studier som har granskat karaktärsdrags påverkan på mängden 

redovisningsinformation har använt sig av ett index för redovisningen (Chavent et al., 2006). 

Majoriteten av undersökningarna har varit baserade på att studera de olika posterna i 

årsredovisningar, där en dikotomisk uppdelning gjorts. Poäng ges för posterna om den aktuella 

informationen redovisas, och ingen poäng ges annorledes (Chavent et al., 2006). Detta 

sammanställs därefter till ett index på följande vis: 

 

                   
                         

                                 
 

∑   
 
   

∑   
 
   

 

 

där: 

D = 1 om Di redovisas och D = 0 om Di ej redovisas. 

x = antalet redovisade poster 

y = antalet möjliga redovisade poster 

 

Ett omdebatterat val i tidigare forskning har varit huruvida de olika parametrarna som utgör 

indexet skall viktas beroende på deras individuella betydelse. Argumentet att vikta dessa är att 

                                                
12

 I Datastream benämnt som “Destilleries”, “Fish and farming”, ”Forestry” och “Food producers” 
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vissa parametrar är viktigare att redovisa än andra eftersom de ger mer användbar information 

(Chavent et al., 2006). Å andra sidan kan det vara vanskligt att rangordna parametrarna utifrån 

dess betydelse. Det gör att processen präglas av subjektivitet (Chavent et al., 2006), som 

genererar ett resultat med svag reliabilitet enligt vår mening. Vi valde givet den potentiella 

subjektiviteten att avstå viktning. Dessutom är den oviktade metoden den mest vedertagna i 

tidigare forskning (Ahmed & Courtis, 1999). 

 

4.4.2 Obligatoriska parametrar i redovisningsindexet 

De obligatoriska kraven i IAS 41 som presenteras i avsnitt 2.2 utgör de obligatoriska 

redovisningsparametrarna i redovisningsindexet. Vissa formuleringar i standarden är dock att 

anse som tämligen abstrakta (IASB, 2009 §§ 41, 47-50), vilket gör att dessa behöver 

operationaliseras till konkreta mått för att mängden redovisningsinformation ska kunna bedömas.  

 

Hur det bokförda värdet av de biologiska tillgångarna, som ska redovisas (IASB, 2009: § 39), är 

dock inte vanskligt att operationalisera. För detta studeras helt enkelt huruvida ett utgående 

bokfört värde redovisas i årsredovisningen. Se parameter 1 i tabell 4 nedan. 

 

Detsamma gäller för förändringen av det verkliga värdet som ska bokföras (IASB, 2009: § 40). 

Här undersöks om det framgår vad den totala förändringen av det verkliga värdet är. Se 

parameter 2 i tabell 4 nedan. 

 

Hur bolaget beskriver varje biologisk grupp, vilket krävs (IASB, 2009: § 41), är dock svårare att 

operationalisera. För denna parameter har det utretts om den eller de biologiska grupperna som 

bolaget besitter har namngivits i redovisningen. Detta har gjorts i syfte att förenkla mätningen. 

Se parameter 3 i tabell 4 nedan. 

 

Icke-finansiella mått eller uppskattningar av utgående volymer och produktionsvolymer som 

krävs (IASB, 2009: § 46), har mätts genom att det undersökts om utgående volymer och 

produktionsvolymer redovisas. Dessa har även fått symbolisera vad som kännetecknar 

verksamheten eftersom de ger information om verksamhetens produktion och värde. Se 

parameter 4 och 5 i tabell 4 nedan. 
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Gällande metod och antaganden som ska redovisas (IASB, 2009: § 47), har det studerats om det 

uttryckligen står vilken metod i värderingshierarkin som använts samt om det står vilka 

antaganden som gjorts kring metoden. Se parameter 6 i tabell 4 nedan.   

 

Det verkliga värdet för produkterna skördade under perioden som är obligatoriskt att redovisa 

(IASB, 2009: § 48), har operationaliserats genom att det undersökts om värdet på de skördade 

produkterna redovisats. Se parameter 7 i tabell 4 nedan.   

 

De riskhanteringsstrategier som skall redovisas (IASB, 2009: § 49), har för enkelhets skull mätts 

genom att det studerats om bolagen redovisar en riskanalys beträffande olika faktorer. Dessa är 

inflation, valuta, beskattning samt konkurrens. Hur bolagen hanterar dessa risker har inte 

undersökts vidare eftersom denna information enligt våra eftersökningar inte redovisas särskilt 

för biologiska tillgångar utan snarare allmänt för bolagen. Se parameter 8, 9, 10 och 11 i tabell 4 

nedan.   

 

Hur övriga förändringar som påverkar det verkliga värdet, vilket behöver redovisas (IASB, 2009: 

§ 50), är svårt att operationalisera. För denna studie har “övriga förändringar” endast innefattat 

förändringar som uppkommit på grund av företagsköp, valutaeffekter och köp av biologiska 

tillgångar. Se parameter 12 och 13 i tabell 4 nedan.   

 

Det bokförda utgående värdet för föregående år som skall redovisas (IASB, 2003 § 38; IASB, 

2009) har operationaliserats på samma sätt som parameter 1, fast istället med föregående års 

utgående bokförda värdet. Se parameter 14 i tabell 4 nedan.   

 

4.4.3 Frivilliga parametrar i redovisningsindexet 

Precis som flera av de obligatoriska krav i IAS 41, finns det rekommendationer i standarden som 

är relativt abstrakta (IASB, 2009 §§ 43, 51), vilket gör att dessa på samma sätt behöver 

operationaliseras. Det görs nedan tillsammans med den övriga värdefulla informationen som 

presenteras i avsnitt 2.3. 
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Rekommendationen att skilja mellan mogna och omogna biologiska tillgångar (IASB, 2009 § 

43), är inte helt specificerad. I detta redovisningsindex mättes det genom att det undersöktes om 

bolagen delar upp tillgångarna som kortfristiga eller långfristiga. Se parameter 15 i tabell 4 

nedan.  

 

Att bolag uppmuntras att volymmässigt redogöra för de biologiska tillgångarna (IASB, 2009 § 

43), kan mätas på olika sätt. Vi begränsade oss till att bolagen redovisar ingående volymer av de 

biologiska tillgångarna. Som framgår ovan ingår produktionsvolymer samt utgående volymer 

under den obligatoriska redovisningen. Se parameter 16 i tabell 4 nedan.  

 

De kvalitets- och prisförändringar som bolag uppmuntras att redovisa (IASB, 2009 § 51), har 

operationaliserats genom att det dels undersökts om en redogörelse av kvalitetsförändringar 

finns, och dels om förändringen av det verkliga värdet per enhet redovisas. Se parameter 17 och 

18 i tabell 4 nedan.  

 

Det ingående och utgående verkliga värde per enhet har operationaliserats genom att det 

undersökts om det framgår vad det verkliga värdet per enhet (exempelvis per kilo eller djur) är i 

början respektive slutet av perioden som årsredovisningen avser. Se parameter 19 och 20 i tabell 

4 nedan.  

 

Om en referering till IAS 41 har ansetts föreligga har bedömts genom att det studerats om detta 

uttryckligen skrivs. Se parameter 21 i tabell 4 nedan.  

 

Antalet år där biologiska tillgångar redovisas i årsredovisningen operationaliserats genom att 0,2 

poäng ges för varje år som redovisas (även för de två obligatoriska åren). Maximala poängen är 

en poäng totalt, vilket ges vid fem eller fler årsangivelser. Se parameter 22 i tabell 4 nedan.  

 

Branschpraxis har operationaliserats genom att det undersökts huruvida det finns en angivelse 

om hur aktörer inom branschen generellt redovisar biologiska tillgångar. Se parameter 23 i tabell 

4 nedan.   
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Tabell 1 – Studiens parametrar 

Obligatoriska redovisningsparametrar Frivilliga redovisningsparametrar 

1. Redovisning av utgående totalt värde av 

biologiska tillgångar. 

15. Uppdelning av mogna och omogna 

tillgångar 

2. Förändring av verkligt värde 
16. Redovisning av ingående volym av 

tillgångar 

3. Beskrivning av biologiska grupper 
17. Förändring av verkligt värde på grund av 

kvalitetsförändring 

4. Redovisning av utgående volym av 

tillgångar 

18. Redovisning av förändring av verkligt 

värdet per enhet 

5. Produktionsvolym under året 
19. Redovisning av ingående verkligt värde 

per enhet 

6. Värderingsmetod samt antaganden 
20. Redovisning av utgående verkligt värde 

per enhet 

7. Verkligt värdet på skördade produkter 21. Referering till att IAS 41 tillämpas 

8. Riskanalys av inflationsförväntningar 22. Antalet år i årsredovisningen (max 5 år) 

9. Riskanalys av valutaförväntningar 
23. Uttalande om vad som är praxis i 

branschen 

10. Riskanalys som inkluderar 

beskattningseffekter 
 

11. Riskanalys av konkurrens  

12. Redovisning av värdeförändring genom 

företagsköp och valutaeffekter. 
 

13. Redovisning av förvärv av tillgångar  

14. Redovisning av ingående totalt värde av 

tillgångar 
 

 

4.4.4 Regressionsmodellen 

Följande regressionsmodell har utvecklats för studien: 

 

                       
 
     

 
      

 
      

 
         

 
       

 
           

 

där: 
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         Ägarkoncentration 

                                    

                                    

                                                                    

 

4.4.5 Studiens operationalisering av karaktärsdrag 

I och med att det finns olika sätt att mäta våra valda karaktärsdrag för företag finner vi det 

nödvändigt att ange vilka mått som vi har valt för karaktärsdragen. Följande mått har använts: 

 

Företagsstorlek: Marknadsvärdet på företaget. 

I och med att trenden går alltmer mot redovisning till verkligt värde och därigenom en inriktning 

gentemot marknadsvärden, anser vi det vara ändamålsenligt att använda marknadsvärdet istället 

för det bokförda värdet på företaget som mått på företagsstorleken. Marknadsvärde som mått 

appliceras i flera andra studier (Ahmed & Courtis, 1999). Databasen Factiva användes för att 

erhålla värdena. 

 

Bolagets komplexitet: Antalet biologiska grupper. 

Ett vedertaget sätt att utvärdera en verksamhets komplexitet har i tidigare forskning varit att 

undersöka antalet affärsenheter. Flera affärsenheter antas då ge en ökad komplexitet (Boesso & 

Kumar, 2007). Enligt vår uppfattning är en mer precis operationalisering lämplig i detta fall, 

eftersom uppsatsen inte undersöker redovisning generellt, utan mer specifikt redovisning av 

biologiska tillgångar. En passande operationalisering är därför att räkna antalet biologiska 

grupper, vilket påminner om Bushmans (2004) metod att räkna antalet produkter. 

Dummyvariablerna 0 och 1 har använts för detta. Då flera biologiska grupper funnits har värdet 1 

satts, och om endast en biologisk grupp förekommit har värdet 0 satts. Detta har gjorts för att 

förenkla regressionsanalysen. Antalet biologiska grupper utlästes ur årsredovisningarna. 
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Kapitalstruktur: Skuldsättningsgrad.
13

  

För kapitalstruktur finns det en stor mängd olika mått, men vi valde detta mått, som bland annat 

används i Chavent et al. (2006), för att få en heltäckande bild av företagets skuldsättning och hur 

pass beroende företaget är av kreditgivare. Ett annat alternativ hade varit att endast använda sig 

av de långfristiga skulderna, fast vi ansåg att även de kortfristiga skulderna ger upphov till 

aktörer med intresse i bolaget och dess hanterande av redovisningsinformation. Databasen 

Factiva användes för att erhålla värdena. 

 

Lönsamhet: Snittet av avkastning på eget kapital
14

 de senaste fem åren. 

Avkastning på eget kapital, ett mått som exempelvis tillämpats av Chavent et al. (2006), ter sig 

vara ett vedertaget mått på lönsamhet. För att ge en mer rättvisande bild av företagets lönsamhet 

har vi använt oss av ett femårigt genomsnitt som ämnar lindra effekterna av extrema resultat 

under något enskilt räkenskapsår. Databasen Factiva användes för att erhålla värdena. 

 

Andel biologiska tillgångar.
15

  

Här har vi dividerat de bokförda värdena för biologiska tillgångar med de totala tillgångarna, två 

värden som lätt kan utläsas ur årsredovisningen. Dessa värden kalkylerades fram direkt ut 

årsredovisningarna.  

 

Ägarkoncentration: Andelen kapital som innehas av den största ägaren. 

Att vi använder oss av den största aktieägarens andel av aktiekapitalet syftar primärt till att fånga 

in det klassiska agentproblemet, det mellan ledning och aktieägare (Jensen & Meckling, 1976). 

Det finns även ett praktiskt skäl. Det kan, i synnerhet i utländska bolag, vara svårt att få 

information över ägarandelen för många ägare. Bolagens årsredovisningar samt hemsidor 

användes för att erhålla värdena. Andra studier har haft liknande mått (Broberg et al., 2009).  

 

                                                
13

 Med skuldsättningsgrad menas totala skulder i förhållande till totalt eget kapital, i slutet av räkenskapssåret 

(Chavent et al., 2006). 
14

 Avkastning på eget kapitalt är nettovinsten efter ränta, skatt och utdelningar delat på investerat kapital 

(aktiekapital och reserver) (Melville, 2009). I den här studien är det genomsnittligt investerat kapital som används.   
15 Biologiska tillgångar i förhållande till de totala tillgångarna, i slutet av redovisningsåret.  
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4.4.6 Bearbetning av data 

Variablerna bör vara normalfördelade, vilket inte alltid är fallet (Chavent et al., 2006). Datans 

kurtosis och skewness har därför undersökts. Kurtosis anger om datan innehåller många 

extremvärden och bör ha ett värde mellan -1 och 1. Skewness visar istället om datan är 

snedfördelad åt höger eller vänster. Detta värde bör vara mellan -0,5 och 0,5 (Hamberg, 2012). 

För att undvika att extrema värden förvrider resultatet, har två metoder för att förebygga detta 

företagits. De oberoende variablerna kapitalstruktur, lönsamhet, ägarkoncentration och andel 

biologiska tillgångar har bearbetats genom så kallad winsorizing. Winsorizing innebär att de 

mest extrema värdena ersätts med mindre extrema värden i datan (Hamberg, 2012). Gränsen för 

winsorizing har satts till två standardavvikelser från medelvärdet, vilket är en lämplig gräns 

eftersom effekten av winsorizing då är måttlig i detta fall. Denna metod anses enligt oss vara att 

föredra framför alternativet trimming eftersom urvalet är relativt litet. Med trimming hade 

nämligen istället extremvärdena uteslutits helt ur datan, vilket hade minskat urvalet ytterligare. 

Marknadsvärdena för bolagen har istället skalerats genom logaritmering av värdena. Antalet 

biologiska grupper har fått dummyvariabler som framgår ovan. 

 

Tabell 2 – Studiens mått för karaktärsdragen 

Karaktärsdrag Mått 
Bearbetning av 

data 

Företagsstorlek Marknadsvärde på börsmarknad Logaritmering 

Bolagets komplexitet Antal biologiska grupper Dummyvariabel 

Kapitalstruktur Totala skulder delat på eget kapital Winsorizing 

Lönsamhet 
Avkastning på eget kapital, snitt senaste fem 

åren 
Winsorizing 

Andel biologiska 

tillgångar 

Biologiska tillgångar delat på totala 

tillgångarna 
Winsorizing 

Ägarkoncentration Största ägarens andel av aktiekapitalet Winsorizing 

 

Tabell 3 nedan visar datans kurtosis samt skewnesss efter bearbetning av datan. Det kan 

konstateras att problem med normalfördelning framförallt finns för variablerna “Bolagets 

komplexitet” och “Kapitalstruktur”.  
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Tabell 3 – Datans kurtosis och skewness 

Karaktärsdrag 
Kurtosis efter 

bearbetning 

Skewness efter 

bearbetning 

Företagsstorlek -0,322 0,389 

Bolagets komplexitet -1,021 1,011 

Kapitalstruktur 1,477 1,271 

Lönsamhet -0,199 -0,245 

Andel biologiska 

tillgångar 
-0,751 0,728 

Ägarkoncentration -1,259 0,475 

 

4.5 Statistiska grunder 

4.5.1 Multipla regressionsanalysen  

Den multipla regressionsfunktionen, som har använts i studien med hjälp av Microsoft Excel, 

förutsätter att flera oberoende variabler förklarar den beroende variabeln. Funktionen består av 

den beroende variabeln (y) och minst två stycken förklarande (x1, x2) variabler. Funktionen ser ut 

enligt följande: y = α + β1 x1 + β2 x 2...βꜟxꜟ + ε. Det finns flertalet förutsättningar för att en sådan 

multipel regressionsmetod ska kunna företas enligt Chavent et al. (2006). Dessa följer nedan: 

 

● Variablerna är normalfördelade 

● Mätningsfelen är normalfördelade och har ett medelvärde på noll. Variansen av dessa fel 

är konstant och oberoende av variablerna i modellen. 

● Värdet av felmätningen för ett givet fall är oberoende av värdena av variablerna i 

modellerna och felmätningarna för andra fall. 

● Det finns ingen multikollinearitet mellan de oberoende variablerna.  

 

Det företogs en multipel regressionsanalys men det är emellertid viktigt att vara medveten om att 

förutsättningarna för analysen kanske inte är helt uppfyllda, vilket kan få konsekvenser för 

studiens reliabilitet. För mer information kring den multipla regressionsanalysen, hänvisar vi till 

Körner & Wahlgren (2006). 
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4.5.2 Signifikansnivåer 

Ett sätt att undersöka reliabiliteten hos studien är att signifikansnivåer uppskattas. För att kunna 

redogöra för om sambandet mellan den beroende och de oberoende variablerna är signifikanta, 

finns olika signifikansnivåer. Så kallade p-värden används för detta. Lägre p-värden ger en högre 

signifikansnivå som i sin tur ger kraftigare samband, enligt Körner & Wahlgren (2006). 

Fördelningen som vi har valt visas nedan i tabell 4. 

 

Tabell 4 - Signifikansnivåer 

p < 1,0 % p < 5,0 % p < 10,0 % p > 10,0 % 

***trestjärnig 

signifikansnivå 

**tvåstjärnig 

signifikansnivå 

*enstjärnig 

signifikansnivå 

Ingen 

signifikans 

 

4.5.3 R
2
-värdet - förklaringsgraden  

Ett värde vid regressionsanalyser som anses vara väsentligt är R
2
-värdet, den så kallade 

förklaringsgraden. Värdet anger i hur hög grad som de oberoende variablerna förklarar den 

beroende variabeln i undersökningen (SCB, 2011). Vid små stickprov kan R²- värdet vara 

missvisande på grund av att det tenderar att övervärdera förklaringsgraden. I dessa fall är de mer 

intressant att titta på det justerade R²-värdet (Pallant, 2011: 161). Mot bakgrund av vårt relativt 

begränsade urval används den justerade förklaringsgraden i denna uppsats. För jämförelse 

kommer dock även det vanliga R
2
-värdet att presenteras.     

 

4.6 Problem med indexmetoden och andra metoder 

Det har i tidigare studier framkommit att det finns problematik med den linjära 

regressionsmetoden då den appliceras på redovisningsindex. Framförallt sägs det att det inte 

nödvändigtvis finns ett linjärt samband mellan karaktärsdrag och mängden 

redovisningsinformation (Chavent et al., 2006). Det försvårar i sin tur metoden att utföra en 

regressionsanalys. 

 

Andra metoder har gått ut på att kalkylera antalet ord som beskriver en specifik tillgång 

(Copeland & Fredericks, 1968) eller att en innehållsanalys företas genom att antalet meningar 
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som berör tillgången beräknas (Entwistle, 1999; Williams, 1999). Dessa metoder är dock inte att 

föredra eftersom de, till skillnad från den företagna metoden, inte tar hänsyn till vad som 

redovisas utan endast hur mycket som redovisas. 

 

5. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet för studien. Först framläggs beskrivande statistik. Därefter 

redovisas utfallet av regressionsanalysen. Karaktärsdragens förklaringsgrad presenteras också. 

 

5.1 Beskrivande statistik 

Diagram 1 består av indexerade intervall för mängden redovisningsinformation. Y-axeln, antal 

bolag, visar hur många bolag som befinner sig inom de tio olika intervallen. Det genomsnittliga 

indexvärdet för de 50 undersökta bolagen var 0,483. Detta medelvärde befinner sig inom det 

intervall, 0,4-0,5, som innehåller flest antal bolag.  
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Det kan konstateras att det skiljer sig i vilken grad som parametrarna i vårt index redovisas. De 

tre parametrar som redovisas mest frekvent är följande:  

 angivelse av utgående totalt värde av biologiska tillgångar (98%) 

 angivelse av ingående totalt värde av biologiska tillgångar (98%)  

 grund för värdering av biologiska tillgångar (94%).  

 

Att dessa parametrar redovisas i störst utsträckning är naturligt i och med att dessa parametrar 

utgör obligatoriska redovisningsparametrar enligt IAS 41 (se avsnitt 4.4). Av parametrar som har 

redovisats i lägst grad finns två frivilliga parametrar;  

 angivelse av förändring av verkligt värdet per enhet (8%) 

 förändring av verkligt värde pga. fysisk förändring (10%).  

 

Vad som ter sig aningen överraskande är att två obligatoriska redovisningsparametrar enligt IAS 

41, inflationsförväntningar och uttalande om bolagets aktuella situation avseende konkurrens, 

endast har redovisats i 18% av de undersökta företagen.  

 

I en jämförelse mellan i vilken grad som de obligatoriska respektive frivilliga parametrarna 

redovisas, framgår det, i enlighet med förväntningarna, att de obligatoriska parametrarna har 

redovisats mest frekvent. De parametrar som enligt IAS 41 är obligatoriska att redovisa har 

identifierats i drygt 60% av bolagen medan motsvarande andel för de frivilliga parametrarna är 

omkring 39%.  

 

Tabell 5 nedan visar mer detaljerad information kring varje enskild parameter. Den visar även 

skillnaderna mellan den obligatoriska och frivilliga informationen. 
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Tabell 5 – Resultat för redovisningsparametrarna 

Obligatoriska parametrar  Frivilliga parametrar  

Genomsnitt för samtliga 

obligatoriska parametrar 
0,60 

Genomsnitt för samtliga 

frivilliga parametrar 
0,39 

1. Utgående värde av 

tillgångar 
0,98 

14. Uppdelning av mogna 

och omogna tillgångar 
0,68 

2. Förändring av verkligt 

värde 
0,86 

16. Redovisning av ingående 

volym av tillgångar 
0,62 

3. Beskrivning av biologiska 

grupper 
0,54 

17. Förändring på grund av 

kvalitetsförändring 
0,10 

4. Redovisning av utgående 

volym av tillgångar 
0,74 

18. Redovisning av 

förändring av verkligt värdet 

per enhet 

0,08 

5. Produktionsvolym under 

året 
0,42 

19. Redovisning av ingående 

verkligt värde per enhet 
0,26 

6. Värderingsmetod samt 

antaganden 
0,94 

20. Redovisning av utgående 

verkligt värde per enhet 
0,30 

7. Verkligt värdet på 

skördade produkter 
0,66 

21. Referering till att IAS 41 

tillämpas 
0,64 

8. Riskanalys av 

inflationsförväntningar 
0,18 

22. Antalet år i 

årsredovisningen (max 5 år) 
0,49 

9. Riskanalys av 

valutaförväntningar 
0,50 

23. Uttalande om vad som är 

praxis i branschen 
0,38 

10. Riskanalys som 

inkluderar 

beskattningseffekter 

0,40   

11. Riskanalys av 

konkurrens 
0,18   

12. Redovisning av 

värdeförändring genom 

företagsköp och 

valutaeffekter. 

0,32   

13. Redovisning av förvärv 

av tillgångar 
0,72   

15. Redovisning av ingående 

totalt värde av tillgångar 
0,98   

 



 

38 

Det har företagits en univariat analys för att utröna eventuella olikheter i mängden 

redovisningsinformation mellan olika branscher. Branschindelningen som har gjorts är enligt 

följande:  

 Fiskodling 

 Skogsindustrin 

 Boskap och grödor
16

 

 Destillerier 

 Grödor
17

 

 Gummiproducenter 

 Boskap
18

 

 

Av denna analys följer att de inom gummisektorn har störst mängd redovisningsinformation 

(medelvärde 0,67) medan destillerierna anger minst redovisningsinformation kring biologiska 

tillgångar (medelvärde 0,23). Noterbart är dock att antalet företag var begränsat i dessa 

branscher. Gummisektorn bestod endast av två företag medan destillerierna utgjordes av fyra 

företag. För de resterande branscherna erhölls följande medelvärden för redovisningsindexet: 

fiskodling 0,54, skogsindustrin 0,50, boskap 0,50, boskap och grödor 0,48 och grödor 0,47.  

Dessa värden är relativt nära det totala medelvärdet för samtliga branscher på 0,48. Se tabell 6 

nedan för ytterligare information.  

 

Tabell 6 – Genomsnittliga indexvärden för branscher 

Branscher Genomsnittliga redovisningsindex 

Samtliga branscher 0,48 

Fiskodling 0,54 

Skogsindustrin 0,50 

Boskap och grödor 0,48 

Destillerier 0,23 

Gummiproducenter 0,67 

Boskap 0,50 

Grödor 0,47 

 

                                                
16

 Bolag som innehar både boskap och grödor. 
17

 Bolag som enbart innehar grödor. 
18

 Bolag som enbart innehar boskap. 
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Av intresse är även om det finns några skillnader i mängden redovisningsinformation mellan 

olika regioner i Europa. De valda regionerna är enligt följande: 

 Norden19 

 Brittiska öarna20 

 Östeuropa21 

 Centraleuropa22  

 Sydeuropa23 

 

Denna analys påvisar divergens i mängden redovisningsinformation kring biologiska tillgångar 

mellan regionerna. De fyra företagen noterade i Östeuropa offentliggjorde mest 

redovisningsinformation enligt vår indexmetod (medelvärde 0,61), följt av de sex 

centraleuropeiska bolagen (medelvärde 0,56). Resultatet synliggör också att de sydeuropeiska 

bolagen, bestående av tio bolag, stod för klart minst redovisningsinformation (medelvärde 0,34).  

De nordiska bolagen, vilka utgjordes av 19 aktörer, hade ett medelvärde på 0,52, något som är 

aningen mer än genomsnittet för samtliga regioner som var 0,48. Motsvarande redovisningsindex 

för de elva brittiska företagen var 0,46.  

 

Tabell 7 – Genomsnittliga indexvärden för geografiska platser 

Geografiska platser Genomsnittliga redovisningsindex 

Samtliga områden 0,48 

Norden 0,52 

Brittiska öarna 0,46 

Östeuropa 0,61 

Centraleuropa 0,56 

Sydeuropa 0,34 

 

 

                                                
19

 Företag noterade i Sverige, Norge, Finland och Danmark i vårt urval. 
20

 Företag noterade i Storbritannien och Irland i vårt urval.  
21

 Företag noterade i Polen och Litauen i vårt urval.  
22

 Företag noterade i Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg i vårt urval. 
23

 Företag noterade i Grekland, Frankrike, Spanien, Portugal, Cypern och Italien i vårt urval. 
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5.2 Resultat av regressionsanalys 

Tabell 8 och 9 nedan visar följande värden: regressionskoefficienterna, standardavvikelserna, p-

värdena samt min- och maxvärden. Först presenteras den multipla regressionsanalysen, dvs. en 

analys av alla karaktärsdrag tillsammans i tabell 8 och sedan redovisas de enkla 

regressionsanalyserna i tabell 9 där karaktärsdragen analyserats separat.  

 

Den multipla regressionsanalysen påvisade signifikanta resultat för två karaktärsdrag, andelen 

biologiska tillgångar och kapitalstruktur. Av regressionskoefficienterna följer att sambandet för 

andelen biologiska tillgångar är relativt starkt positivt medan utfallet för karaktärsdraget 

kapitalstruktur är en indikation på negativt samband.  

 

Tabell 8 - Resultat av multipel regressionsanalys 

 
Regressions- 

koefficienter 

Standard- 

avvikelse 
P-värde 

Minvärde 

95,0% 

Maxvärde 

95,0% 

Intercept 0,516 0,078 0,000 0,359 0,672 

Ägarkoncentration -0,000 0,001 0,831 -0,002 0,002 

Kapitalstruktur -0,111*** 0,035 0,003 -0,181 -0,040 

Företagsstorlek -0,018 0,023 0,448 -0,065 0,029 

Bolagets komplexitet -0,030 0,039 0,454 -0,109 0,050 

Lönsamhet -0,003 0,002 0,149 -0,007 0,001 

Andel biologiska 

tillgångar 
0,624*** 0,112 0,000 0,398 0,850 

 

Då enkla regressioner gjorts för varje oberoende variabel har resultaten varit liknande. Den stora 

skillnaden har varit att sambandet mellan andelen biologiska tillgångar och mängden 

redovisningsinformation blivit ännu starkare. Resultatet för kapitalstruktur är alltjämt signifikant 

och noterbart är att den enkla regressionsanalysen, i motsats till den multipla 

regressionsanalysen, även påvisade signifikans för karaktärsdraget företagsstorlek. Se appendix 2 

för ytterligare information kring de enkla regressionsanalyserna.  
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Tabell 9 - Resultat av enkla regressionsanalyser 

 
Regressions- 

koefficienter 

Standard- 

avvikelse 
P-värde 

Minvärde 

95,0% 

Maxvärde 

95,0% 

Ägarkoncentration -0,000 0,001 0,916 -0,003 0,003 

Kapitalstruktur -0,124*** 0,044 0,007 -0,213 -0,035 

Företagsstorlek -0,067** 0,026 0,014 -0,119 -0,014 

Bolagets komplexitet -0,065 0,054 0,233 -0,174 0,043 

Lönsamhet -0,002 0,002 0,379 -0,007 0,003 

Andel biologiska 

tillgångar 
0,677*** 0,114 0,000 0,448 0,906 

 

Som framgår av tabell 8 och 9 ovan så stämmer en hypotes enligt resultatet för studien. Det är 

den femte hypotesen: 

 

H5: Det finns en positiv korrelation mellan andelen biologiska tillgångar och mängden 

redovisningsinformation gällande biologiska tillgångar. 

 

Regressionskoefficienten är 0,624. Sambandet är signifikant eftersom p-värdet är 0,00000158. 

Signifikansen kan sägas vara kraftig eftersom p-värdet är på en trestjärnig signifikansnivå.    

 

För övriga hypoteser kunde signifikanta samband erhållas för karaktärsdraget kapitalstruktur, 

och även för företagsstorlek enligt den enkla regressionen. Eftersom regressionskoefficienterna 

för dessa två karaktärsdrag var negativa, tvärt emot vad som förväntats, accepteras emellertid ej 

hypoteserna för dessa karaktärsdrag. 

 

Tabell 10 - Resultat för hypoteserna 

Hypotes Regressionskoefficient Resultat 

H1: Ägarkoncentration  -0,000 Accepteras ej 

H2: Kapitalstruktur -0,111 Accepteras ej 

H3: Bolagets komplexitet -0,030 Accepteras ej 

H4: Lönsamhet  -0,003 Accepteras ej 

H5: Företagstorlek -0,018 Accepteras ej 

H6: Andelen biologiska 

tillgångar 
0,624  Accepteras 
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5.3 De oberoende variablernas förklaringsgrad 

Tabell 11 nedan visar hur stor del av den beroende variabeln som gemensamt kan förklaras av de 

oberoende variablerna i den multipla regressionsanalysen. Att justerad R
2
 har ett värde på 0,527 

indikerar att det finns andra förklaringsvariabler som kan ha påverkat resultatet. 

 

Tabell 11 - Förklaringsgrad 

Förklaringsgrad (R
2
) 0,589 

Justerad förklaringsgrad (justerad R
2
) 0,527 

Standardavvikelse 0,118 

Observationer 50 

  

6. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet för studien. Först företas en analys av den beskrivande 

statistiken och därefter ges förklaringar, både generella och mer specifika utifrån varje 

karaktärsdrag, kring resultatet av regressionsanalyserna.  

 

6.1 Förklaring av resultat 

6.1.1 Analys av beskrivande statistik 

Diagram 1 anger antalet bolag som befinner sig inom olika indexerade intervall för mängden 

redovisningsinformation. Det indikeras viss tendens på att vårt urval av företag är normalfördelat 

även om det ej ska tolkas som fullständig normalfördelning. Det är generellt, precis som 

förväntat, de obligatoriska parametrarna som redovisas mest frekvent. Totalt sett redovisas de 

obligatoriska parametrarna i 60% av fallen medan motsvarande andel för de frivilliga 

parametrarna är 39%. Trots att obligatoriska parametrar redovisas mer frekvent än frivilliga, bör 

de redovisas ännu frekventare eftersom de enligt redovisningsstandarden för biologiska 

tillgångar ska ingå i årsredovisningen. En möjlig förklaring till att de obligatoriska parametrarna 

inte redovisas i större utsträckning är att IAS 41 infördes så sent som 2009 (IASB, 2009) och 

således ej är implementerad i full skala än. Dessutom är denna redovisningsstandard abstrakt 
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formulerad i vissa avseenden (IASB, 2009 §§ 41, 47-50), vilket kan tänkas ge upphov till 

godtyckliga tolkningar av angivelserna i IAS 41.  

 

I den univariata analysen angående bransch framkom viss diskrepans i mängden 

redovisningsinformation. Utfallet blev att företagen inom gummisektorn offentliggjorde mest 

redovisningsinformation medan bolagen som klassificerades som destillerier var restriktivast 

med sådan information kring sina biologiska tillgångar. En potentiell förklaring till dessa 

olikheter skulle kunna vara att de legala processkostnaderna, något som framhävs av Broberg (et 

al., 2009), skiljer sig från bransch till bransch. Dock ska detta resultat tolkas med försiktighet 

mot bakgrund av att gummisektorn och destillerierna endast bestod av ett fåtal bolag, två 

respektive fyra bolag. 

  

I undersökningen påvisades skillnader i mängden redovisningsinformation mellan olika 

geografiska regioner i Europa. Bolagen som är noterade i Östeuropa angav mest 

redovisningsinformation enligt vår indexmetod, nästan dubbelt så mycket 

redovisningsinformation som företagen i Sydeuropa, vilka hade den lägsta mängden 

redovisningsinformation.  Det finns flera presumtiva förklaringar till detta, såsom att risken 

varierar mellan olika regioner eller att det finns geografiska skillnader i implementeringen av 

IAS 41 (Elad, 2004). Möjligtvis finns det fortfarande kvar nationella direktiv som influerar 

redovisningen av biologiska tillgångar i och med att IAS 41 infördes så sent som 2009. 

 

6.1.2 Varför påverkar andelen biologiska tillgångar? 

Enligt den här studien påverkar andelen biologiska tillgångar mängden redovisningsinformation. 

Resultatet är väntat eftersom en högre andel biologiska tillgångar leder till skalfördelar gällande 

agentkostnaderna som finns då redovisningsinformationen tas fram, i likhet med de skalfördelar 

som större bolag har (Prencipe, 2004). Den informationsasymmetri som finns mellan bolagets 

principaler och agenter (Jensen & Meckling, 1976) bör vidare anses vara mer betydande att 

utjämna för principalerna ju viktigare tillgångarna är. Det följer av den ökade risk som genereras 

av en hög andel biologiska tillgångar (Carlin & Finch, 2011; Firth, 1984). Den högre risken bör 

därmed bidra till mer redovisning, eftersom den högre risken troligen gör att principalerna 

efterfrågar mer information om tillgångarna. I fallet för aktieägarna som principaler betyder en 
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högre andel biologiska tillgångar mer eftersom de då utgör en större andel av aktieägarnas 

innehav. I kreditgivarnas fall bör det istället vara säkerheten i bolagen för krediterna som är av 

intresse, där redovisningsinformationen kan ge värdefull information (Melville, 2009: 17-18). 

Om de biologiska tillgångarna utgör en större andel bör således tillgången vara mer intressant för 

kreditgivarna.   

 

6.1.3 Generella förklaringar till att övriga samband ej erhölls 

Att de övriga hypoteserna inte kunde accepteras kan bero på flertalet faktorer. Agentteorin som 

använts då hypoteserna byggts upp och vid tolkningen av resultaten är, som avsnitt 3.2 anger, 

bekajad med en del problematik. Modellen som enligt Baiman (1990) antar att avtalen mellan 

principalen och agenten är effektiva, gör att det blir vanskligt att förklara varför bolagstyrningen 

skiljer sig åt mellan bolag. I den här studien handlar det mer specifikt om att förklara varför 

redovisningsinformation, som är en del av bolagstyrning, skiljer sig åt mellan bolag. Att teorin 

vidare förutsätter att kapitalmarknaderna är effektiva (Baiman, 1990), bör enligt vårt förmenande 

även vara brydsamt. Att exempelvis marknaden använder all tillgänglig information som krävs 

för att den ska vara effektiv är föga troligt. Det skulle alltså kunna vara så att kapitalmarknaden, 

som i det här fallet består av aktiemarknaden och kreditmarknaden, inte är medvetna om de 

informationsasymmetrier som finns och därmed inte kräver ytterligare redovisningsinformation. 

 

En metodologisk förklaring till resultatet är, precis som Cormier et al. (2005) hävdar, att det 

finns förklaringsfaktorer som inte är relaterade till agentteorin utan istället till andra teorier. 

Exempel på dessa är institutionaliseringsteorin. Att den justerade förklaringsgraden R
2
 har ett 

värde på 0,527 stödjer denna tes.  

 

En potentiell förklaring till avsaknaden av linjärt samband mellan alla karaktärsdrag utom 

andelen biologiska tillgångar och mängden redovisningsinformation, kan vara det faktum som 

Chavent et al. (2006) lyfter fram, att den tilltänkta linjäriteten endast baseras på en presumtion. 

Lang och Lundholm (1993) är också inne på detta spår när de hävdar att den teoretiskt korrekta 

relationen mellan indexet för redovisningsinformation och de oberoende karaktärsdragen för 

företag är okänd. Regressionsanalysen anses ha vissa brister i att fånga in det totala indexet för 

redovisningsinformation, även då det finns anledning att förvänta sig olikheter mellan hur 
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mycket sådan information som företagen avger (Chavent et al., 2006). Dessa nämnda 

förklaringar skulle kunna vara en del i att det inte kunde fastställas något förväntat samband 

mellan mängden redovisningsinformation och karaktärsdragen kapitalstruktur, lönsamhet 

ägarkoncentration, företagsstorlek och bolagets komplexitet. Värdena för skewness och kurtosis, 

som redogörs för i tabell 3, talar för faktumet att variablerna inte är helt normalfördelade, vilket 

innebär att sambanden eventuellt inte är linjära. Denna kritik finner vi därmed vara befogad. 

 

6.1.4 Ägarkoncentration 

Avseende ägarkoncentration finns det flera presumtiva förklaringar till avsaknaden av samband. 

Först och främst finns det ingen tydlig konsensus i tidigare studier om detta samband. Å ena 

sidan finns det forskare såsom Prencipe (2004) och Adrem (1999) som, både utifrån agentteorin 

och egna undersökningar, framhäver ett samband medan å andra sidan Broberg et al. (2009) ej 

påvisade något samband mellan ägarkoncentration och mängden redovisningsinformation. 

Kanske är det som Broberg et al. (2009) gör gällande, att det är mer renodlad aktierelaterad 

information snarare än redovisningsinformation som utökas vid ett utspritt ägande.  

 

6.1.5 Kapitalstruktur 

Inget positivt samband påvisades för kapitalstruktur i den multipla eller enkla 

regressionsanalysen. Däremot påvisades ett negativt samband i båda regressionsanalyserna, 

vilket ter sig överraskande. Det förvånande med detta är att hypotesen som uppställdes för detta 

karaktärsdrag gällde ett positivt samband, bland annat med stöd av Chavent et al. (2006). Att en 

högre skuldsättningsgrad ej medförde mer redovisningsinformation kan möjligen förklaras av det 

som framhölls av Meek et al. (1995), att det är andra faktorer än agentkostnader som influerar 

mängden redovisningsinformation. Visst kan det ses som ett rimligt antagande att utgå från att en 

hög belåning borde innebära en utvidgning av redovisningsinformationen. Detta mot bakgrund 

av att kreditgivare presumeras vilja begränsa sin kreditrisk (Chavent et al., 2006). Dock behöver 

inte en låg skuldsättningsgrad betyda undslippande av intressenter som efterfrågar 

redovisningsinformation. Då är det istället principaler i form av aktieägare som är angelägna om 

att erhålla redovisningsinformation från företagsledningen, agenten, för bevakningen av sina 
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investeringar. I och med att indikationen är ett negativt samband, kan det eventuellt tänkas att 

aktieägare generellt efterfrågar mer redovisningsinformation än kreditgivare.  

 

6.1.6. Bolagets komplexitet 

Att inget samband kunde urskönjas mellan bolagets komplexitet och mängden 

redovisningsinformation har säkerligen flera förklaringar. Först och främst finns det divergens i 

tidigare forskning. Cooke (1989) gör gällande, i motsats till Chavent et al. (2006), att det finns ett 

sådant samband. I Broberg et al. (2009) var det olika branscher och således varierande 

komplexitet som undersöktes. Exempelvis skillnaderna mellan tillverkningsindustri och 

forskningsintensiva företag. Det finns anledning att göra gällande att företagen med olika 

komplexitet endast skiljer sig marginellt. Är det verkligen stor skillnad på att inneha två eller tre 

olika biologiska grupper i företaget? Om presumtionen angående begränsad praktisk innebörd av 

varierande antal biologiska grupper stämmer är det rimligt att utgå från likartad 

informationsasymmetri i bolagen. 

 

6.1.7 Lönsamhet 

Lönsamhet, i likhet med kapitalstruktur, är ett karaktärsdrag som är behäftat med varierande 

resultat i äldre studier. Att inget samband erhölls i vår studie kongruerar med upptäckterna som 

Ahmed och Courtis (1999) samt Chavent et al. (2006) gjorde i sina studier. Eventuellt är det även 

så att informationsasymmetrin, en förutsättning för att detta samband ska existera enligt Lang 

och Lundholm (1993), inte var tillräckligt hög i företagen i vårt urval. Det kan argumenteras för 

att detta resultat är överraskande. En hög lönsamhet skulle kunna vara ett tecken på hög 

inneboende risk i verksamheten (Watts & Zimmerman, 1986: 251) och denna risk skulle kunna 

härledas till en hög andel biologiska tillgångar, ett karaktärsdrag som enligt denna studie har 

påvisad påverkan på mängden redovisningsinformation.   

 

6.1.8 Företagsstorlek 

Vad som ter sig överraskande i vårt resultat är avsaknaden av ett positivt samband mellan 

företagsstorlek och mängden redovisningsinformation. Utifrån kongruensen i tidigare forskning 
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rörande detta samband hade vi förväntat oss att även vår studie skulle påvisa ett sådant samband. 

Den multipla regressionen i studien visade ingen som helst korrelation, och den enkla 

regressionen visade frapperande nog ett signifikant negativt samband.  Möjligen kan detta bero 

på att en förutsättning för regressionsanalysen, att det inte finns multikollinearitet mellan de 

oberoende variablerna (Chavent et al., 2006), ej är helt uppfylld. Det är tänkbart att de större 

företagen i vår undersökning, dvs. företagen som förväntas avge en större mängd 

redovisningsinformation, i allmänhet har en lägre andel biologiska tillgångar än de små företagen 

och att detta medför att dessa företag, sin storlek till trots, ej offentliggör mer 

redovisningsinformation. Detta skulle i sådant fall bero på en multikollinearitet mellan 

karaktärsdragen företagsstorlek och andel biologiska tillgångar. Således är det tveksamt vilken 

kausalitet som råder mellan företagsstorlek och mängden redovisningsinformation.  Det kan vara 

svårt att utröna vad företagsstorlek är indikator för, vilket stöds av Watts och Zimmerman (1986: 

239).  

 

7. Slutsats 

Det här kapitlet inleds med våra konklusioner kring den kvantitativa undersökningen. Sedan 

följer ett resonemang gällande studiens trovärdighet och slutligen ger vi förslag till framtida 

forskning.  

 

7.1 Konklusioner 

Vi har i denna uppsats utrönt dels hur redovisningen av biologiska tillgångar är strukturerad och 

dels huruvida olika karaktärsdrag hos företag påverkar mängden redovisningsinformation som 

offentliggörs i årsredovisningar. Urvalet består av företag som innehar biologiska tillgångar. 

Studien bygger vidare på tidigare forskning som har undersökt kopplingen mellan karaktärsdrag 

och mängden redovisningsinformation (Prencipe, 2004; Cormier et al., 2005; Chavent et al., 

2006; Lang & Lundholm, 1993; Adrem, 1999; Ahmed & Courtis, 1999). Som utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket har vi använt oss av agentteorin, där Jensen och Meckling (1976) och 

vetenskap som till stor del baseras på dessa forskare, har varit en referens av betydelse.   
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Resultatet visar att bolagen redovisade ungefär hälften av redovisningsparametrarna. Det 

framkommer även att bolagen redovisar mer obligatorisk (60%) än frivillig (39%) 

redovisningsinformation kring biologiska tillgångar. En annan upptäckt är att de olika 

redovisningsparametrarna redovisades i olika hög grad, från indexerade värden på 0,08 till 0,98. 

Den univariata analysen som företogs gällande mängden redovisningsinformation visar 

indikationer på en divergens avseende branschtillhörighet och geografisk region för företagen. 

Gummiaktörer offentliggjorde mest redovisningsinformation medan destillerierna hade minst 

sådan information. Vad gäller geografiska skillnader angavs det mest redovisningsinformation i 

Östeuropa och minst i Sydeuropa.  

 

Av våra sex uppställda hypoteser gällande karaktärsdrags påverkan på mängden 

redovisningsinformation var det en hypotes som kunde accepteras. Den avsåg att det finns en 

positiv korrelation mellan andelen biologiska tillgångar och mängden redovisningsinformation 

gällande biologiska tillgångar. En tänkbar förklaring är att en högre andel biologiska tillgångar är 

förknippat med högre risk (Carlin & Finch, 2011; Chavent et al., 2006; Firth, 1984), vilket får till 

följd att principalerna, aktieägare och kreditgivare, efterfrågar mer redovisningsinformation för 

att överbrygga informationsasymmetrin gentemot agenten, i det här fallet företagsledningen. I 

Studien framkom även signifikanta samband för karaktärsdraget kapitalstruktur, fast sambandet 

var i motsats till förväntningarna, negativt korrelerat med mängden redovisningsinformation. 

Detsamma gällde företagsstorlek där sambandet dock endast påvisades i den enkla regressionen. 

 

7.2 Studiens trovärdighet 

Studien får anses inneha en hög trovärdighet. En hög reliabilitet finns eftersom populationen som 

undersöks är förhållandevis liten. Detta faktum gör att svagheten med studien, att urvalet varit 

relativt litet jämfört med tidigare studier (Ahmed et al., 1999), begränsas. Ett större urval skulle 

ge en bättre grund för att förklara resultatet, som dock inte varit möjligt för denna studie på 

grund av dess inriktning på biologiska tillgångar. Ett större urval hade ökat generaliserbarheten 

(Hultén et al., 2007). Särskilt vad gäller den univariata analysen för bransch och geografiska 

regioner ter sig generaliserbarheten begränsad och utfallet bör tolkas med försiktighet. Gummi- 

och destillerisektorn bestod endast av två respektive fyra bolag, vilket gör det vanskligt att dra 
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några reliabla slutsatser. Detsamma gäller regionen Östeuropa, som endast bestod av fyra 

företag.  Ett större urval skulle således öka reliabiliteten för studien, som dock ändå anses vara 

god. 

 

Gällande validiteten är det ett komplicerat fenomen, vilket även framgår av teori- och 

metodkapitlena. Det är svårt att veta om ett mått verkligen mäter det som det är ämnat att mäta. 

Exempelvis är det osäkert i denna studie om företagsstorlek är en indikator för bransch eller vice 

versa, som Watts & Zimmerman (1986: 239) hävdat kan vara fallet. Just oklarheten i kausalitet 

mellan två variabler, i det här fallet bransch och företagsstorlek, anses vara en faktor som kan 

begränsa validiteten (Saunders et al., 2009). Det som gör studiens utformning passande är att det 

trots den begränsade validiteten är detta som är det vedertagna sättet att undersöka mängden 

redovisningsinformation (Ahmed & Courtis, 1999; Broberg et al., 2009; Chavent et al., 2006).   

 

7.3. Förslag till framtida forskning 

Ett av de mest oväntade resultaten var att den obligatoriska redovisningsinformationen ej angavs 

i så hög utsträckning (60%) som är att förvänta när det fastslås i IAS 41 att det är 

redovisningsinformation som ska ingå i årsredovisningarna. Vad beror detta på? Är det för att 

standarden är relativt ny och ej implementerad i full skala än i alla bolag eller är det helt enkelt 

för att tolkningen av IAS 41 är godtycklig och att bolagen själva kan avgöra vad som ska 

redovisas kring biologiska tillgångar? En tänkbar hypotes är att standardaren följs i större 

utsträckning i framtiden, något som skulle kunna studeras i framtida forskning. Dessa studier 

skulle vidare kunna utröna huruvida mängden redovisningsinformation skiljer sig beroende på 

bransch och geografisk region i och med att vår undersökning fann indikationer på sådana 

skillnader. En annan möjlig infallsvinkel vore en mer kvalitativ ansats i syfte att undersöka 

varför företagen inte följer direktiven gällande redovisning av biologiska tillgångar. I denna 

uppsats är det endast, med vår kvantitativa metod, konstaterat att mängden obligatorisk 

redovisningsinformation är liten.    

 

Av förklaringsgraden i denna undersökning följer att det finns fler förklaringar till mängden 

redovisningsinformation än de karaktärsdrag som tillämpats i vår regressionsanalys. För framtida 
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forskning vore det intressant att använda sig av fler karaktärsdrag än vad som är gjort i denna 

uppsats. Dels i syfte att erhålla fler förklarande karaktärsdrag och dels för att öka förståelsen för 

hur ett karaktärsdrag kan vara en indikator för ett annat karaktärsdrag, något som enligt tidigare 

forskning kan vara ett problem (Ahmed & Courtis, 1999; Broberg et al., 2009; Watts & 

Zimmerman, 1986: 239). Detta skulle förhoppningsvis bidra med ytterligare förståelse för 

redovisningen av biologiska tillgångar. Denna uppsats visar att karaktärsdrag är vanskliga att 

operationalisera. Därför bör även det vara en fråga för framtida forskning att fokusera på.  
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9. Appendix 

9.1 Appendix 1: Indexvärden för studerade bolag  

Indexvärden för studerade bolag 

Bolag Index- 

värde 

Bolag Index- 

värde 

FirstFarms A/S 0.452 SCA AB 0.635 

Austevoll Seafood ASA 0.496 Stora Enso Oyj 0.322 

Cermaq ASA 0.604 Asian Bamboo AG 0.713 

Codfarmers ASA 0.670 Teak Holz International AG 0.739 

Grieg Seafood ASA 0.583 Portucel SA 0.278 

Marine Harvest ASA 0.635 ENCE Energia y Celulosa SA 0.409 

Agrowill Group 0.670 Smurfit Kappa Group Plc. 0.409 

Leroy Seafoods ASA 0.452 Diageo Plc. 0.352 

Norway Royal Salmon AS 0.461 Baron De Ley 0.365 

Salmar ASA 0.539 Pernod Ricard SA 0.104 

Associated British foods Plc. 0.417 Davide Campari Milano SpA 0.104 

Agriterra Ltd. 0.548 Nireus SA 0.409 

AgroGeneration 0.635 Creta Farm SA 0.104 

Continental Farmers Group 

Plc. 

0.626 Donegal Creameries Plc. 0.104 

Sipef SA 0.783 Genus Plc 0.548 

Atria Oyj 0.322 Dias Aquaculture SA 0.539 

Alpcot Agro AB 0.591 KWS SAAT AG 0.278 

Black Earth Farming Ltd. 0.609 Fyffes Plc. 0.365 

Trigon Agri A/S 0.548 Rea Holdings Plc. 0.496 

Produce Investments Plc. 0.409 Nutreco NV 0.452 

M.P. Evans Group Plc. 0.670 Anglo-Eastern Plantations 

Plc. 

0.700 

Industrial milk company 0.504 United International 

Enterprises Ltd. 

0.300 

Holmen AB 0.713 Société Internationale de 

Plantations dHévéas 

0.635 

UPM-Kymmene Oyj 0.409 Agroton Public Ltd. 0.409 

Bergs Timber AB 0.626 Adecoagro SA 0.409 
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Av tabell 6 nedan följer mängden redovisningsinformation, dvs. våra indexvärden, för de 

undersökta bolagen. De tre bolag som har mest redovisningsinformation är Teak Holz 

International AG, Asian Bamboo AG och Holmen AB. Gemensamt för dessa bolag är att de är 

verksamma inom skogssektorn. Av de observationer som har minst redovisningsinformation 

märks två bolag verksamma inom destillerisektorn, nämligen Pernod Ricard SA och Davide 

Campari Milano SpA.  I övrigt var det Creta Farm SA och Donegal Creameries Plc som var mest 

restriktiva med redovisningsinformation. Tabell 6 nedan visar mer detaljerad information kring 

mängden redovisningsinformation i de studerade bolagen. 

 

9.2 Appendix 2: Enkla regressioner 

 

Företagsstorlek 

Företagsstorlek - Förklaringsgrad  

Förklaringsgrad (R2) 0,119837 

Justerad förklaringsgrad (justerad R2) 0,1015 

Standardavvikelse 0,163153 

Observationer 50 

  

Företagsstorlek - Resultat av regressionsanalys 

  Koefficienter Standardavvikelse p-värde 
Minvärde 

95,0% 

Maxvärde 

95,0% 

Intercept 0,660609 0,073223 6,58E-12 0,513384 0,807833 

Företagstorlek -0,06662** 0,026059 0,013794 -0,11901 -0,01422 

 

Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur - Förklaringsgrad  

Förklaringsgrad (R
2
) 0,140329 

Justerad förklaringsgrad (justerad R
2
) 0,122419 

Standardavvikelse 0,161243 

Observationer 50 
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Kapitalstruktur - Resultat av regressionsanalys 

  Koefficienter Standardavvikelse p-värde 
Minvärde 

95,0% 

Maxvärde 

95,0% 

Intercept 0,56571 0,037336 6,41E-20 0,49064 0,64078 

Kapitalstruktur -0,12369*** 0,04419 0,007357 -0,21254 -0,03485 

 

Lönsamhet 

Lönsamhet - Förklaringsgrad 

Förklaringsgrad (R
2
) 0,016148 

Justerad förklaringsgrad (justerad R
2
) -0,00435 

Standardavvikelse 0,172496 

Observationer 50 

 

Lönsamhet - Resultat av regressionsanalys 

  Koefficienter Standardavvikelse p-värde 
Minvärde 

95,0% 

Maxvärde 

95,0% 

Intercept 0,491935 0,026409 1,31E-23 0,438836 0,545034 

Lönsamhet -0,00213 0,002404 0,379178 -0,00697 0,0027 

 

Ägarkoncentration 

Ägarkoncentration - Förklaringsgrad 

Förklaringsgrad (R2) 0,000237 

Justerad förklaringsgrad (justerad R2) -0,02059 

Standardavvikelse 0,173885 

Observationer 50 

 

Ägarkoncentration - Resultat av regressionsanalys 

  Koefficienter Standardavvikelse p-värde 
Minvärde 

95,0% 

Maxvärde 

95,0% 

Intercept 0,487115 0,046105 4,06E-14 0,394415 0,579815 

Ägarkonc- 

entration 
-0,00014 0,001324 0,915515 -0,0028 0,002522 

 

 

 

 

 



 

61 

Bolagets komplexitet 

Bolagets komplexitet - Förklaringsgrad 

Förklaringsgrad (R
2
) 0,029502 

Justerad förklaringsgrad (justerad R
2
) 0,009284 

Standardavvikelse 0,171321 

Observationer 50 

 

Bolagets komplexitet - Resultat av regressionsanalys 

  Koefficienter Standardavvikelse p-värde 
Minvärde 

95,0% 

Maxvärde 

95,0% 

Intercept 0,501207 0,028554 1,59E-22 0,443796 0,558618 

Antal 

biologiska 

grupper 

-0,06518 0,053961 0,232981 -0,17368 0,043313 

 

Andel biologiska tillgångar 

Andel biologiska tillgångar - Förklaringsgrad 

Förklaringsgrad (R
2
) 0,423353 

Justerad förklaringsgrad (justerad R
2
) 0,411339 

Standardavvikelse 0,132059 

Observationer 50 

 

Andel biologiska tillgångar - Resultat av regressionsanalys 

  Koefficienter Standardavvikelse p-värde 
Minvärde 

95,0% 

Maxvärde 

95,0% 

Intercept 0,356351 0,028349 8,52E-17 0,299353 0,41335 

Andel 

biologiska 

tillgångar 

0,676922 0,114031 3,14E-07 0,447648 0,906196 

 

 

 

 

 


