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Titel: Årsredovisningars läsbarhet relaterat till företagens finansiella prestationer samt 
styrelsesammansättning – en kvantitativ studie av svenska företags årsredovisningar. 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Sofia Elvelind och Madelene Östlund 

 
Handledare: Jan Svanberg 
 
Datum: 2016 – juni 
 
Syfte: Årsredovisningar är ett av de viktigaste informationsdokumenten som börsnoterade företag 
ger ut till sina aktieägare, läsbarheten i dessa blir således viktig. Det finns incitament för chefer 
inom företagen att vilja mörka sämre prestationer för egen vinning. Styrelsesammansättning kan 
även tänkas påverka läsbarhet i finansiella dokument då kvinnor och män kommunicerar olika och 
oberoende styrelseledamöter antar en mer objektiv roll. Syftet med detta examensarbete är att 
utifrån årsredovisningars filstorlek undersöka om det finns ett samband mellan rapporternas 
läsbarhet och företagens lönsamhet, redovisade resultat samt andel oberoende och kvinnliga 
styrelseledamöter. 

 
Metod: Studien har genomförts med en kvantitativ metod. Data har samlats in genom 
innehållsanalys av årsredovisningar från företag listade på NASDAQ OMX Stockholm Large 
Cap. Analys av data har skett genom att en korrelationsmatris och två regressionsmodeller har 
skapats. 
 
Resultat & slutsats: En lägre andel oberoende styrelseledamöter samt en sämre lönsamhet 
visar tendenser till att vara förknippat med sämre läsbarhet i årsredovisningar. Redovisat 
resultat och andel kvinnliga styrelseledamöter visar inget samband med årsredovisningarnas 
läsbarhet. Studien visar däremot på samband mellan större företag och årsredovisningar med 
sämre läsbarhet. 

 
Förslag till fortsatt forskning: För fortsatta studier föreslås att flera börslistor inkluderas och 
även fler redovisningsår. Det skulle vara intressant att undersöka om liknande resultat hittas för 
olika börslistor och då skulle en jämförelse vara möjlig mellan börslistorna och även över tiden. 
 
Uppsatsens bidrag: Denna studie undersöker läsbarheten i svenska företags årsredovisningar 
vilket breddar tidigare studier som främst undersökt amerikanska företag. Examensarbetet 
bidrar också genom att relationer mellan årsredovisningars läsbarhet och finansiella 
prestationer samt styrelsesammansättning studeras ytterligare. 

 
Nyckelord: Läsbarhet, Årsredovisning, Lönsamhet, Resultat, Styrelsesammansättning.  



 

 

ABSTRACT  
  
Title: Annual report readability related to corporate financial performance and board structure 
– a quantitative study of Swedish companies’ annual reports. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Sofia Elvelind and Madelene Östlund  
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2016 – June 
 
Aim: Annual reports are one of the most important documents for information from public 
companies to their shareholders, readability in these documents are therefor of importance. 
There are incentives for managers to withhold information about poorer earnings for their own 
benefit. The board may also potentially affect the readability of the annual report since men and 
women communicate in different ways and independent board members act more objective. 
The aim of this final thesis is to investigate if there is a correlation between readability in 
annual reports based on file size and earnings, net income and proportion of independent and 
female board members. 
 
Method: This study was conducted by a quantitative method. Data have been collected through 
content analysis of annual reports from companies listed on NASDAQ OMX Stockholm Large 
Cap. Analysis of the data was done by a correlation matrix and two multiple regressions. 

 
Result & Conclusions: A lower proportion of independent board members and lower earnings 
tend to be associated with annual reports that have lower readability. Net income and 
proportion of female board members shows no association with readability of the annual 
reports. However, this study concludes that larger companies are related to annual reports that 
have lower readability. 

 
Suggestions for future research: For future research we suggest that more stock exchange 
lists are included and also more different years. It would be interesting to investigate whether 
similar results are found for different exchange lists and that would make a comparison 
possible between the exchange lists and also over time. 
 
Contribution of the thesis: This study examines the readability of annual reports issued by 
Swedish companies, which broadens previous studies that have primarily examined US 
companies. The thesis also contributes since readability in annual reports related to financial 
performance and board composition is further studied. 
 
Key words: Readability, Annual report, Earnings, Net income, Board structure. 
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1. Inledning  

Första kapitlet ger en bakgrund till examensarbetet. Här beskrivs arbetets problematisering, 

hypoteser, syfte, avgränsning samt rapportens disposition, 

1.1 Bakgrund 

Ett företag har i sin omgivning ett antal beroendeförhållande med olika parter, så kallade 

intressenter (Hill & Jones, 1992). Hill och Jones (1992) förklarar att aktieägare är intressenter till 

företaget med beroende i båda riktningar. För aktieägare innebär detta att maximal avkastning 

förväntas på investeringen eftersom aktieägaren bistår företaget med kapital (ibid.). Jensen och 

Meckling (1976) påpekar att relationen mellan aktieägare och företagens ledning också kan ses som 

relation mellan en principal och en agent i vad som kommit att kallas agentteorin. Jensen och 

Meckling (1976) förklarar att principalen anlitar en agent för att utföra ett uppdrag där de båda kan 

ha olika intressen. Karamanoe och Vafevas (2005) menar att ekonomisk information kan bidra till 

att minska den informationsasymmetri som finns mellan företagen och dess aktieägare. På motsatt 

sätt menar Karamanoe och Vafevas (2005) att otydlig information kan vilseleda aktieägarna och 

därmed även påverka deras ekonomi negativt. 
 

Årsredovisningar är ett viktigt dokument i vilket företagen kan förmedla information om företagets 

ställning till sina aktieägare och andra intressenter. Ett av målen med företags årsredovisningar är 

att göra dessa lätta att förstå och läsbarhet är en viktig faktor för att öka förståelsen för rapporterna 

(Soper & Dolphin, 1964). Under senare år har mängden information som krävs i årsredovisningar 

ökat (Lehavy, Li & Merkley, 2011). En ytterligare faktor som Lehavy et al. (2011) nämner är 

utmaningen som företag ställs inför gällande kommunikation av affärstransaktioner som ökat i 

komplexitet. Detta har lett till att en diskussion om företagens kommunikation med sina intressenter 

har blivit aktuell (ibid.). 
 

Läsbarhet är av intresse inom många olika områden, såsom sjukvård, utbildning och ekonomi 

(Bailin & Grafstein, 2015). Läsbarhet är viktigt för att effektivt kunna kommunicera information 

om bland annat teknik, ekonomisk ställning och medicin till både specialister och andra (ibid.). 

Förståelsen för textuell information i företagsrapporter är viktig inom redovisningsforskning (Li, 

2010). I grunden handlar redovisning om information och Li (2010) förklarar att årsredovisningar 

innehåller en summering av en stor mängd numerisk information men att större delen av 

rapporterna innehåller ostrukturerad text. Li (2010) menar att den textuella informationen kan vara 
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användbar för att ge läsaren bättre förståelse för den finansiella datan. Rapporterna kan enligt Li 

(2010) även ge läsaren en chans att bedöma och förstå ledningens och företagens beteende. 
  

Redan på 1960-talet förklarade Soper och Dolphin (1964) att finansiella rapporters läsbarhet då 

hade diskuterats under flertalet år. Intresset för kommunikationen mellan företag och dess 

intressenter har lett till att flertalet undersökningar har genomförts kring finansiella rapporters 

läsbarhet (se Biddle, Hilary & Verdi, 2009; Filzen & Petersen, 2015; Jones, 1988; Lang & Stice-

Lawrence, 2015; Lawrence, 2013; Lehavy et al., 2011; Li, 2008; Loughran & McDonald, 2014; 

Miller, 2010; Subramanian, Insley & Blackwell, 1993; You & Zhang, 2009). Lang och Stice-

Lawrence (2015) har undersökt finansiella rapporter från företag i 42 olika länder och gjort 

jämförelser mellan amerikanska företag och icke-amerikanska företag. Loughran och McDonald 

(2014) har tittat på vilket mått på läsbarhet som är bäst lämpat för finansiella rapporter. Biddle et al. 

(2009), Lawrence (2013), Miller (2010) samt You och Zhang (2009) har undersökt hur läsbarhet i 

finansiella rapporter påverkar investeringseffektivitet och aktiemarknaden. Biddle et al. (2009) har 

undersökt hur kvalitet på finansiella rapporter påverkar investeringseffektiviteten och Lawrence 

(2013) hur kvaliteten är kopplad till enskilda investerares aktieinnehav och avkastning. Miller 

(2010) har studerat samband mellan rapporters komplexitet och påverkan på investerarnas 

aktiehandel medan You och Zhang (2009) har undersökt reaktioner på aktiemarknaden i samband 

med inlämning av de årliga finansiella rapporterna. 
 

Filzen och Petersen (2015) har studerat finansiella rapporters komplexitet kopplat till analytikers 

vinstförväntningar och Lehavy et al. (2011) har studerat relationen mellan läsbarhet i finansiella 

rapporter och olika mått på analytikers beteende. Jones (1988), Li (2008) samt Subramanian et al. 

(1993) har alla undersökt finansiella rapporters läsbarhet kopplat till olika mått på företagens 

prestationer. Jones (1988) har använt företags omsättning, Li (2008) har undersökt företags 

lönsamhet och lönsamhetens långsiktighet medan Subramanian et al. (1993) har delar in företag i 

två grupper utifrån redovisat resultat, företag med redovisad vinst respektive förlust. 
 

Det finns även andra delar inom ekonomiområdet som har undersökts gällande läsbarhet. Dougal, 

Engelberg, Garcia och Parsons (2012) har studerat journalisters påverkan på investerares beteenden. 

Dougal et al. (2012) har i sin studie undersökt en kolumn i Wall Street Journal och tittar på 

samband mellan språket och läsbarheten i den kopplat till aktiviteten på aktiemarknaden. Ytterligare 

områden som studerats är läsbarheten hos rapporterna som analytikerna skapar åt investerarna 

(Franco, Hope, Vyas & Zhou, 2015) samt läsbarhet och ton i finansiella utlåtanden kopplat till 

MBA-studenters reaktioner (Tan, Wang & Zhou, 2014). Tan et al. (2014) finner att texter med 
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sämre läsbarhet som innehåller ett mer positivt språk påverkar mindre erfarna deltagare till att göra 

en positivare bedömning av företagets resultat. 

 

1.2 Problematisering 

Företags benägenhet att lämna ekonomisk information varierar, tidigare forskning av Lang och 

Lundholm (1993) samt Schrand och Walther (2000) visar att ledningen är mer tillmötesgående att 

lämna ut information när deras respektive företag presterar bra. Bloomfield (2002) menar att 

ledningen har större motiv att undanhålla information när företagets resultat är dåligt. En förklaring 

till varför chefer skulle vilja manipulera information om företagets resultat är att chefer enligt 

Bloomfield (2002) brukar föredra höga aktiekurser och hög avkastning för de företag de förvaltar. 

Höga priser och avkastning kan öka värdet på deras optioner och aktieinnehav, öka ersättning, och 

förbättra deras möjligheter att behålla sina jobb eller få ledande positioner hos andra företag. Chefer 

fattar enligt Bloomfield (2002) många beslut där de till viss del motiveras av en önskan att göra det 

svårare för investerare att avslöja information som de inte vill ska påverka företagets aktiekurs. 
 

Bloomfield (2008) har undersökt effekterna av läsbarheten i finansiell information och funnit att 

marknaden underreagerar eller reagerar långsamt på information som är otydlig. Detta kan innebära 

att företagen har möjlighet att fördröja marknadsreaktioner på nyheter genom att skriva längre 

rapporter. Vid längre och mer komplexa rapporter kommer dåliga nyheter att ha en fördröjd 

påverkan på aktiekursen. Detta innebär att ett sämre resultat på kort sikt skulle leda till högre 

avkastning och på längre sikt lägre avkastning. Däremot bör längd och komplexitet i rapporterna ha 

liten effekt för företag med höga ihållande resultat eftersom det inte finns några dåliga nyheter att 

undanhålla. (Bloomfield, 2008) 

 

Li (2008) har studerat läsbarheten i årsredovisningar kopplat till företags lönsamhet och kommer i 

sin studie fram till att företag med sämre lönsamhet har sämre läsbarhet i rapporter och att företag 

med långsiktig hållbar positiv lönsamhet har rapporter med bättre läsbarhet. Li (2008) menar att 

resultatet ger en indikation på att chefer kan strukturera sina årsredovisningar för att dölja 

information från sina investerare. Även Subramanian et al. (1993) finner i deras studie ett samband 

mellan sämre läsbarhet i rapporter och sämre prestationer hos de studerade företagen, i deras 

undersökning har istället företagens resultat studerats. Bloomfield (2008) diskuterar att chefer som 

avsiktligt försöker dölja information från sina investerare kan vara en förklaring till sambandet men 

att det även skulle kunna vara så att sämre resultat är svårare att förklara. Bloomfield (2008) kunde 
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dock utifrån en fallstudie komma fram till att det företag som studerades använde en mer 

omfattande rapport som innehöll fler ord vid år av sämre redovisat resultat än år med bättre resultat. 

I det fallet kunde Bloomfield (2008) visa att den ökade längden på rapporten bara till viss del var 

beroende av förklaringar av det försämrade resultatet och dess orsaker. En stor del av de extra ord 

som användes vid det resultatmässigt sämre året handlade om standardfrågor som var lika viktiga 

även andra år (ibid.).  
 

Även påverkan av styrelsens sammansättning är något som studerats inom ekonomiområdet. Byrd 

och Hickman (1992) menar att oberoende styrelseledamöter kan bidra med objektivitet vid 

diskussioner om chefers beslut. Dessutom visar Barnhart, Marr och Rosenstein (1994) att oberoende 

styrelseledamöter har positiv påverkan på företagets prestationer. Isidro och Sobral (2014) kommer 

fram till att kvinnor i styrelsen är positivt för företagets prestationer men också för företagets 

uppfyllande av etiska och sociala normer. Enligt Grant och Taylor (2014) finns det också skillnader 

i hur män och kvinnor kommunicerar. Utifrån detta är styrelsesammansättningen något som kan 

antas påverka företagets beteende vilket också kan bidra till påverkan på läsbarheten i 

årsredovisningen. Relationen mellan styrelsesammansättning och årsredovisningars läsbarhet har 

däremot inte undersökts i de tidigare studierna. 
 

Biddle et al. (2009), Dougal et al. (2012), Jones (1988), Lang och Stice-Lawrence (2015), Lawrence 

(2013), Lehavy et al. (2011), Li (2008) samt Miller (2010) har använt fog-index och Franco et al. 

(2015) samt Soper och Dolphin (1964) har använt mått som liknar fog-index som mått på läsbarhet. 

Fog-index är ett index som tar hänsyn till antal ord per mening samt andel komplexa ord och det har 

blivit ett vanligt mått på läsbarhet (Lehavy et al., 2011). Loughran och McDonald (2014) förklarar 

att fog-index får ett högt värde för finansiella rapporter på grund av den höga andelen komplexa 

ord. De flesta av de vanliga komplexa orden som Loughran och McDonald (2014) hittar i 

rapporterna är vanligt förekommande ord i finansiella rapporter och de menar att det gör måttet på 

andel komplexa ord, och således också fog-index, olämpligt för finansiella rapporter. Loughran och 

McDonald (2014) föreslår istället användning av filstorleken, för hela den finansiella rapporten, 

som utgångspunkt för mätning av läsbarhet. Loughran och McDonald (2014) menar att måttet gör 

replikerbarhet av undersökningar bättre och måttet har trots sin enkelhet stark korrelation med andra 

mått på läsbarhet. Sättet att skriva, som fog-index fokuserar på, blir mindre intressant vid analyser 

av finansiella rapporter och detta tas inte hänsyn till vid användning av filstorleken (ibid.). 
 

Tidigare nämnda studier har främst genomförts på finansiella rapporter utgivna av amerikanska 

företag, ingen tidigare studie har riktat in sig på europeiska företags rapportering och därmed inte 
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heller på svenska företag. Det kan ifrågasättas om de amerikanska studiernas resultat kan 

generaliseras till den europeiska rapportmarknaden eftersom de institutionella skillnaderna mellan 

europeisk och amerikansk redovisningsstandard är genomgripande. USA har ett regelbaserat system 

för finansiell rapportering som benämns GAAP, Generally Accepted Accounting Principles 

(Schipper, 2003). En regelbaserad standard är i sig längre och mer komplex (Schipper, 2003), vilket 

kan innebära att även redovisningen blir längre och mer komplex. Det kan dock också betyda att 

utrymmet för manipulation av rapporternas komplexitet är mer eller mindre begränsat i GAAP än i 

det europeiska systemet. Hjelström och Schuster (2011) förklarar att börsnoterade företag i Europa 

följer IFRS, International Financial Reporting Standards, som är ett principbaserat 

redovisningssystem (Braun, Haynes, Lewis & Taylor, 2015). Braun et al. (2015) menar att 

skillnaden mellan dessa är att en principbaserad redovisningsstandard tillåter mer flexibilitet i 

beslutsfattandet än regelbaserad. Richards och van Staden (2015) kommer i sin studie fram till att 

en principbaserad redovisningsstandard, motsvarande IFRS, lett till längre och mer komplexa 

årsredovisningar med fler tabeller. Skiljer sig läsbarheten åt mellan finansiella rapporter från 

amerikanska och svenska företag? Vilka slutsatser kan dras kring läsbarheten i svenska företags 

årsredovisningar? Kan liknande samband hittas som tidigare funnits för företag som redovisar enligt 

GAAP? 

 

Detta examensarbete bidrar till redovisningslitteraturen främst på fyra sätt. För det första bidrar 

denna studie genom att svenska företags årsredovisningar undersöks, vilket breddar den tidigare 

forskning som främst inriktats mot amerikanska företag. Som tidigare nämns kan en skillnad ses 

mellan företag i USA som utgår från regelbaserad redovisningsstandard och svensknoterade företag 

som utgår från principbaserad. För det andra bidrar undersökningen genom att Loughran och 

McDonalds (2014) föreslagna mått på läsbarhet av finansiella rapporter används och studeras 

ytterligare. Ett tredje bidrag som detta examensarbete leder till är att sambandet mellan 

årsredovisningars läsbarhet och företagens resultat samt lönsamhet studeras vidare. Li (2008) har 

som tidigare nämnts hittat ett samband mellan finansiella rapporters läsbarhet och lönsamhet hos 

amerikanska företag. Subramanian et al. (1993) har funnit att företagens redovisade resultat är 

sammankopplat med läsbarheten i finansiella rapporter, även denna undersökning genomfördes på 

amerikanska företag. Kan dessa samband även hittas i denna studie? Ett fjärde bidrag från denna 

studie är att läsbarhet i årsredovisningar relaterat till styrelsesammansättning undersöks vilket inte 

har gjorts i tidigare studier. Kan något samband hittas mellan styrelsens sammansättning och 

årsredovisningarnas läsbarhet? 
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1.3 Hypoteser 

H1 Årsredovisningar från företag med sämre lönsamhet har sämre läsbarhet. 

H2 Årsredovisningar från företag som redovisar ett negativt resultat har sämre läsbarhet. 

H3 Årsredovisningar från företag med lägre andel kvinnliga styrelseledamöter har sämre läsbarhet. 

H4 Årsredovisningar från företag med lägre andel oberoende styrelseledamöter har sämre läsbarhet. 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att utifrån årsredovisningars filstorlek undersöka om det finns ett samband mellan 

rapporternas läsbarhet och företagens lönsamhet, redovisade resultat samt andel oberoende och 

kvinnliga styrelseledamöter. 

 

1.5 Avgränsning 

Detta examensarbete avgränsas till att behandla större publika företag på den svenska börsen, det 

vill säga företag listade på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap. Avgränsningen till Large Cap 

har gjorts för att dessa företag är störst på Stockholmsbörsen och är i kontakt med en stor mängd 

aktieinnehavare. För dessa företag blir därmed informationsöverföring viktigt för att ge ägarna 

information om företagets ställning och framtidsplaner. 
 

1.6 Disposition 

Rapportens fortsatta disposition beskrivs med följande figur:

 
Figur 1. Bild över rapportens disposition. 

6.	Slutsats	

5.	Diskussion	

4.	Resultat	

3.	Teori	

2.	Metod	
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Arbetet utgår från detta inledande kapitel med en bakgrund samt beskrivning av problemet. Efter 

det inledande kapitlet kommer ett metodavsnitt innehållande information om tillvägagångssätt 

under studien följt av ett teorikapitel med information om tidigare forskning inom området. 

Rapporten avslutas sedan med kapitel om studiens resultat, diskussion av resultatet och ett kapitel 

med slutsatser samt förslag på fortsatta studier. 
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2. Metod  

I metodavsnittet ges en beskrivning av tillvägagångssättet. I varje avsnitt ges information om hur 

arbetet har genomförts kopplats till metodlitteratur. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av 

metoden. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Detta examensarbete har inletts med en genomgång av befintlig litteratur inom läsbarhetsområdet. 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen inom området har studiens syfte och hypoteser 

utformats. Urvalet bestämdes och insamling av data skedde främst genom innehållsanalys av 

företagens årsredovisningar. Ett Excel-dokument användes för att samla all insamlad data på ett 

ställe. 

 

Vid dataanalysen skapades en tabell med summerande statistik om variablerna och 

standardavvikelser. Efteråt gjordes en korrelationsanalys för de variabler som studerades i arbetet. 

Slutligen skapades också två multivariata regressionsmodeller. Regressionskoefficienterna 

analyserades och så även determinationskoefficienterna, statistisk signifikans samt korrelation 

mellan variablerna. Därefter diskuterades resultatet och slutsatser drogs genom att koppla studiens 

resultat till arbetets hypoteser samt teori. Slutligen gavs även förslag till fortsatta studier. 

 

2.2 Vetenskaplig referensram 

2.2.1 Forskningsfilosofi 

Det är av stor vikt att vara insatt i forskningsfilosofins grundantaganden då detta präglar hela 

forskningsprocessen, från metodval till insamling av data och information (Depoy & Gitlin, 1999). 

Enligt Thurén (2003) finns det två huvudinriktningar inom vetenskapen; positivism och 

hermeneutik. Inom positivismen antas att verkligheten är objektiv och kan mätas (Eriksson & 

Wiederheim-Paul, 2014). Hermeneutik däremot utgår från att verkligheten är subjektiv och att 

tolkningar krävs (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2014; Thurén, 2003). Denna studie har genomförts 

med en positivistisk inriktning. Verkligheten har setts som objektiv och mätbar och arbetet har 

genomförts med en deduktiv ansats och kvantitativ metod vilket Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014) kopplar ihop med positivism. 
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Enligt positivistiskt synsätt är det endast fenomen som kan observeras som leder till trovärdigt data. 

För att genera en forskningsstrategi att samla in dessa data kan hypoteser utformas utifrån redan 

existerande teorier. Dessa hypoteser testas och blir bekräftade, som helhet eller i delar, eller 

motbevisade. Detta leder i sin tur till fortsatt utveckling av teorier som sedan kan testas genom 

ytterligare forskning. En annan viktigt komponent i det positivistiska synsättet är att forskningen i 

så stor utsträckning som möjligt sker på ett värderingsfritt sätt. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012) 

 

I studien har hypoteser utformats utifrån tidigare forskning som sedan har testats mot det empiriska 

underlaget. Studien har skett på ett objektivt sätt då datainsamlingsmetoden har minimerat 

utrymmet för egna tolkningar. 
 

En jämförelse mellan positivism och hermeneutik kan ses i tabellen nedan: 

 Positivism Hermeneutik 

Verklighet Objektiv, kan bekräftas av våra 

sinnen  

Subjektiv, skapas i samspel 

våra sinnen mellan människor 

Ansats Deduktiv Induktiv 

Data Kvantitativ Kvalitativ 
Tabell 1. Positivism och hermeneutik (Eriksson & Wiederheim-Paul 2014, s. 83). 

 

2.2.2 Vetenskaplig ansats 

Enligt Thurén (2003) finns det två olika sätt att dra slutsatser på; deduktion och induktion. Den 

deduktiva processen innebär att arbetet utgår från teorier som sedan styr insamlingen av data 

(Bryman & Bell, 2011/2013). Alvehus (2013) förklara att vid en deduktiv ansats utgår arbetet från 

teoretiska hypoteser som testas mot det empiriska materialet. Bryman och Bell (2011/2013) menar 

att deduktiva studier brukar förknippas med kvantitativt angreppssätt och att induktiva studier 

brukar förknippas med ett kvalitativt synsätt. 

 

En deduktiv ansats har valts för detta examensarbete. Arbetet har utgått från hypoteser framarbetade 

från tidigare forskning och dessa har sedan testats mot den insamlade datan. Eftersom tidigare 

studier (se Jones, 1988; Li, 2008; Subramanian et al., 1993) funnit samband mellan företagens 

prestationer och årsredovisningarnas läsbarhet har deduktion valts som ett arbetssätt för att utifrån 

dessa studier skapa hypoteser att testa och bekräfta eller förkasta. En deduktiv ansats kopplas enligt 
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Bryman och Bell (2011/2013) ihop med kvantitativ metod och det är även en deduktiv ansats och 

kvantitativ metod som använts i denna studie.  

 

2.2.3 Vetenskaplig metod 

Bryman och Bell (2011/2013) anser att uppdelningen i kvalitativ och kvantitativ metod är lämplig 

för att dela upp olika sätt att undersöka och analysera inom företagsekonomisk forskning. I tabellen 

nedan visas olika delar som kännetecknar kvalitativ respektive kvantitativ metod. 

 Data Syfte Exempel Insamling Redovisning Analys 

Kvantitativ Siffror Bestämda 

egenskaper 

Genus, 

Inkomst 

Enkät, 

Arkiv, 

Intervju 

Tabell, Grafer, 

Diagram 

Genomsnittsmått, 

Variation, 

Samband 

Kvalitativ Termer Betydelser, 

Mening 

Dilemman, 

Beslut, 

Värdering 

Intervju, 

Observation 

Citat, 

Berättelse, 

Fallbeskrivning 

Dekonstruktion, 

Diskursanalys, 

Narrativ analys, 

Grundad teori 
Tabell 2. Kvalitativa och kvantitativa data (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 124). 

 

I denna studie har en kvantitativ metod använts där betoning har varit på omvandling av kvalitativ 

data till kvantitativ data samt sökning efter samband mellan olika variabler. Valet av metod grundar 

sig i valet av syfte och empirisk data har samlats in genom en innehållsanalys. Utifrån 

innehållsanalysen utvanns numerisk data som analyserats genom statistiska metoder, det vill säga 

en kvantitativ metod.  

 

2.2.4 Mäta kvalitet med kvantitet 

I denna studie har en kvantitativ metod använts för att mäta kvalitativ data. Loughran och 

McDonald (2014) tar upp att det är svårt att på ett noggrant sätt omvandla kvalitativ information till 

kvantitativa mått och därför har denna studie använt ett mått på läsbarhet som testats av Loughran 

och McDonald (2014) och jämförts med andra mått på läsbarhet. Måttet beskrivs närmare i 

teoriavsnittet och det innebär att dokumentets storlek, och därmed även läsbarhet, utgår från 

dokumentets filstorlek. Både Li (2010) och Loughran och McDonald (2014) tar upp problematiken i 

att noggrant omvandla information från en stor mängd text till numerisk data för vidare analys. För 

att öka noggrannheten i detta moment har arbetssättet noga diskuterats och prövats i förväg. En viss 

grad av kontrollering av erhållna värden har också skett. 
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2.3 Insamling av data 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata innebär data som samlas in av forskaren själv medan sekundärdata innebär data som 

redan finns insamlad (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2014). I denna undersökning har ingen 

insamling av primärdata skett. All data som samlats in har varit sekundärdata. En förklarande tabell 

kring skillnader mellan primär- och sekundärdata kan ses nedan. 

Benämning Definitionsgrund Källor, exempel Vanliga fördelar Vanliga nackdelar 

Primärdata  

(direkt data) 

Behöver samlas in Respondenter, 

Observationer, 

Mätning 

Anpassning 

mellan fråga och 

data (validitet) 

Tidsåtgång, 

Tillgänglighet 

(kostnad) 

Sekundär data 

(indirekta data) 

Finns insamlade Register, 

Databaser,  

Arkiv,  

Dokument 

Omfattning och 

tillgänglighet  

(i offentliga 

register och 

databaser), dvs. 

tid och kostnad 

Anpassning 

mellan fråga och 

data (validitet) 

Tabell 3. Primär- och sekundärdata (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2014, s. 90). 

 

Bryman och Bell (2011/2013) menar att användning av dokument från organisationer som datakälla 

vid insamling av sekundärdata, bland annat årsredovisningar, är av speciell stor vikt inom 

företagsekonomisk forskning. I denna uppsats har den huvudsakliga källan för datainsamling varit 

årsredovisningar. Bryman och Bell (2011/2013) menar att det kan finns svårigheter att få tillgång 

till information från en organisation om informationen inte är offentlig. De data som samlats in i 

denna studie har hämtats från årsredovisningar utgivna av företag listade på NASDAQ OMX 

Stockholm Large Cap. Denna information har funnits tillgänglig via företagens hemsidor samt 

Retriever vilket gjort det enkelt att få tillgång till önskat data. Årsredovisningarna har innehållit 

största delen av den information som samlats in för att kunna testa de utformade hypoteserna. Viss 

information om aktiekurser och växelkurser har även hämtats från NASDAQ och Riksbanken. 

Information om vilken bransch företagen verkar inom, år då företaget bildats samt filstorlek för 

årsredovisningar inlämnad till Bolagsverket hämtades från Retriever. 
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En faktor som Bryman och Bell (2011/2013) tar upp är den tid och pengar som kan sparas genom 

användning av sekundärdata från till exempel årsredovisningar. Vid ett examensarbete på 

kandidatnivå finns det begränsningar både i form av tid och pengar. Detta är en av anledningarna 

till att denna typ av informationsinsamling har valts i denna undersökning. Den främsta anledningen 

till metodvalet var dock överensstämmelse mellan studiens syfte och vald metod. 

 

2.3.2 Litteraturstudier 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) börjar de flesta studier med en överblick av 

sekundärdata som finns tillgängligt inom området. Höst, Regnell och Runeson (2006) menar att väl 

genomförda litteraturstudier är en förutsättning för att kunna bygga vidare på befintliga kunskaper. 

Denna undersökning har utgått från information hämtad från vetenskapliga artiklar, böcker och 

internetkällor. Vetenskapliga artiklar har sökts fram via Discovery, Emerald. Science Direct, 

Academic Search Elite samt Google Scholar. Sökord som använts som utgångspunkt har varit 

“Readability” samt kombination av “Readability” och “Annual report”, “Financial Statement” och 

“Financial Disclosure”. Utifrån de artiklar som hittats har artiklar som de hänvisar till samt artiklar 

som refererar till de valda artiklarna sökts fram och använts. Artiklar om styrelsesammansättning 

och redovisningsstandarder har också använts. Till viss del har även böcker använts men det har 

främst skett vid skapande av metodkapitlet. Utifrån den insamlade information har sedan hypoteser 

skapats. 
 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) tar även upp vikten av källkritik för att bestämma om källan 

är väsentlig för frågeställningen samt om den är valid och reliabel. Höst et al. (2006) menar att olika 

källor bör värderas olika då de har olika trovärdighet. Arbetet grundar sig på tidigare forskning 

inom redovisningsområdet som hämtats in främst via vetenskapliga artiklar men även till viss del 

böcker och internetkällor. De vetenskapliga artiklar som använts har tidigare granskats av forskare, 

så kallad peer-reviewed, vilket leder till ökad trovärdighet enligt Höst et al. (2006). Ett mer kritiskt 

förhållningssätt har tillämpats när internetkällor använts. De internetkällor som används har endast 

varit välkända organisationers hemsidor. 

 

2.4 Urval 

I en del undersökningar är det inte möjligt att undersöka hela populationen, då krävs det att ett urval 

görs (Patel & Davidsson, 2011). Denna studie är avgränsad till företag noterade på NASDAQ OMX 
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Stockholm Large Cap. Urval har gjorts till de 77 företag som är listade på NASDAQ OMX 

Stockholm Large Cap utifrån den lista som fanns på Dagens Industri (u.å.). Enligt Bryman och Bell 

(2011/2013) kan ibland tidsperioden som analyseras vara beroende av en viss händelse som har 

skett. I studien har urvalet gjorts till redovisningsåren 2013-2014, då detta var de nyaste tillgängliga 

årsredovisningarna vid tidpunkten för datainsamling. Anledningen till att två årtal valts ut var för att 

skapa en större datamängd. 

 

2.5 Bortfall 

Bryman och Bell (2011/2013) tar upp begreppet bortfall och förklarar att det inte kopplas ihop med 

urvalet. Bortfall innebär istället de personer eller det material som ingår i urvalet som sedan inte vill 

samarbeta eller inte har möjlighet att bidra med den information som behövs (ibid.). Av urvalet på 

77 företag och två år, det vill säga 154 årsredovisningar, har 13 årsredovisningar tagits bort. Sex 

årsredovisningar från fyra olika företag har tagits bort på grund av att företagen ej var börsnoterade 

när dessa årsredovisningar skapades och företagen lydde då under andra regler än övriga företag. 

Pandox och Dometic Group börsnoterades under 2015 och har därför uteslutits helt. Com Hem 

Holding och Lifco noterades under 2014, därav har endast år 2014 tagits med för dessa företag. 

Dessutom saknades årsredovisningar i Retriever för tre företag; Millicom international Cellular 

SDB, Swedbank och Unibet Group. För Handelsbanken saknades årsredovisningen för 2013 i 

Retriever. Detta resulterade i ett slutgiltigt antal på 141 observationer.  

 

2.6 Innehållsanalys 

I denna studie har en innehållsanalys av de utvalda årsredovisningarna genomförts. Innehållsanalys 

innebär att ett dokument eller en text analyseras systematiskt för att kvantifiera innehållet utifrån 

olika kategorier (Bryman & Bell, 2011/2013). Metoden brukar ses som objektiv, systematisk och 

lätt att replikera. Med objektivitet menas i detta fall att det tydligt ska framgå hur råmaterialet 

kategoriseras utan att forskarens egna värderingar eller att forskaren så lite som möjligt påverkar 

bearbetningen (Bryman & Bell, 2011/2013). I studien har i förväg bestämts vilka delar i 

årsredovisningarna som önskat undersökas och hur dessa delar skulle kategoriseras. Från 

rapporterna hämtades data om rörelseresultat, årets resultat, tillgångar, skulder och avsättningar, 

omsättning, börsvärde, styrelsestorlek och antal kvinnliga samt oberoende styrelseledamöter, antal 

sidor i rapporten samt filstorlek i megabyte. Styrelsesammansättningen användes i form av andel av 

styrelsestorleken, med andra ord delades antal kvinnliga samt oberoende styrelseledamöter med 
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antal styrelseledamöter. Börsvärde hämtades som tidigare nämnts från årsredovisningarna men när 

informationen ej fanns togs information om aktiekurs på balansdagen istället från NASDAQ (u.å.) 

och multiplicerades med aktieantalet (aktiekurs * antal aktier hämtat från årsredovisningen). När 

årsredovisningarna var angivna i andra valutor än svenska kronor användes Riksbanken (u.å.) för att 

få fram valutakurs på balansdagen. Valutakurs och aktiekurs på balansdagen innebar i praktiken 

data för 30 december 2013 respektive 2014 då detta var gällande valuta- samt aktiekurs även 31 

december. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011/2013) är den systematiska egenskapen i en innehållsanalys att se till 

att följa reglerna som har formulerats på ett konsekvent sätt för att skevheten ska bli så liten som 

möjligt. I denna undersökning har det i förväg diskuteras och bestämts riktlinjer för hur råmaterialet 

skulle bearbetas samt vilka data som skulle användas och på vilket sätt. Det har varit av stor vikt att 

genomföra detta på ett konsekvent sätt. Bryman och Bell (2011/2013) påpekar att en 

innehållsanalys även kan räknas som en transparent forskningsmetod, det är lätt att beskriva hur 

urval och kodningsschema är utfört vilket innebär att replikerbarheten är hög. I studien har bland 

annat ett Excel-dokument utformats där de mått som har analyserats tydligt framgår, även 

tillvägagångssättet för studien har redovisats vilket ökar replikerbarheten. 

 

De svagare sidorna med en innehållsanalys är bland annat att resultatet inte kan bli bättre än de 

dokument som analysen bygger på, därför är det av stor vikt att bedöma dokumentet utifrån; äkthet, 

trovärdighet och representativitet (Bryman & Bell, 2011/2013). Dokumenten som använts i studien 

är främst årsredovisningar, vilket kan anses uppfylla höga kvalitetskrav på grund av kravet på 

granskning av revisor. Enligt Bryman och Bell (2011/2013) är en annan svaghet med 

innehållsanalys att det är en omöjlighet att utforma kodningsmanual som inte innehåller en tolkning 

från forskarnas sida. För att undvika egna tolkningar har tillvägagångssättet diskuterats fram i 

förväg för att uppnå ett överensstämmande utförande. Bryman och Bell (2011/2013) påpekar även 

att en innehållsanalys har svårt att svara på frågan varför. Då denna studie ämnat undersöka olika 

samband och inte syftar till att undersöka varför dessa samband uppkommit har innehållsanalys 

setts som en lämplig metod. 

 

2.7 Dataanalys 

Innan kvantitativ data har analyserats har datat en liten betydelse för de flesta människor, dessa 

måste bearbetas för att bli betydelsefull information (Saunders et al., 2012). Kvantitativ metod 
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förknippas ofta med siffror och analys med hjälp av statistiska samband (Bjereld, Demkers & 

Hinnfors, 2002; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) och även i denna studie har samband 

undersökts med hjälp av statistiska analyser. 
 

2.7.1 Variabler 

En egenskap som varierar i olika fall kallas för en variabel (Bryman & Bell, 2011/2013). Bryman 

och Bell (2011/2013) tar upp intervall- och kvotvariabler som innebär variabler med lika stora 

avstånd mellan kategorierna. En dummyvariabel är istället en binär variabel, variabel med värde 1 

eller 0, som indikerar på en kvalitativ variabel (Djurfeldt, 2009a). Eliasson (2010) tar även upp 

begreppen beroende och oberoende variabler. Eliasson (2010) förklarar att den variabel som 

uppkommit först kallas oberoende och den som sedan påverkas kallas för beroende variabel. 

 

Beroende variabler 

De beroende variabler som undersökts i denna studie är mått på läsbarheten. Loughran och 

McDonald (2014) har kommit fram till att det mest lämpliga måttet på läsbarhet i finansiella 

rapporter är följande (för mer detaljrik förklaring av måttet se teorikapitlet): 
 

𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑠𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 = ln (𝑓𝑖𝑙𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘) 
där ln innebär den naturliga logaritmen och filstorleken är dokumentets filstorlek i megabyte. 

 

Som förklarats i inledningen anser Loughran och McDonald (2014) att fog-index inte är ett lämpligt 

mått för att mäta läsbarhet i finansiella rapporter. Årsredovisningar innehåller ofta samma typ av 

språk och skrivs vanligtvis av samma yrkeskår, ekonomer. Vi anser att även det är en anledning till 

att filstorlek är ett lämpligt mått på läsbarhet och utifrån detta borde svårighet att läsa en 

årsredovisning främst påverkas av rapportens omfattning. Därmed har vi valt att använda oss av 

Loughran och McDonalds (2014) mått på läsbarhet utifrån filstorlek. Filstorleken har utgått från två 

olika mått; filstorlek utifrån antal sidor i årsredovisningar tillgängliga på företagens hemsidor som 

namnges In(filstorlek hemsida) samt filstorlek i megabyte på årsredovisningar inlämnade till 

Bolagsverket, tillgängliga via Retriever i PDF-format, som namnges In(filstorlek Retriever).  
 

Filstorlek i megabyte på årsredovisningar i PDF-format tillgängliga på företagens hemsidor har valt 

att uteslutas som mått då dessa visade på spretiga resultat och väldigt skiftande storlekar i megabyte 

på rapporter som annars var likvärdiga i längd. Mängden bilder i rapporterna samt företagens sätt att 
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komprimera filerna har skiljt sig åt och därför har måttet ansetts vara missvisande. Istället har måttet 

på läsbarhet av dessa rapporter utgått från sidantalet. 
 

Oberoende variabler 

De oberoende variabler som använts i denna undersökning är lönsamhet, årets resultat samt andel 

oberoende och kvinnliga styrelseledamöter, vilka förklaras i teorikapitlet. Finansiell prestation samt 

styrelsesammansättning sågs som oberoende variabler då dessa uppkom före den beroende 

variabeln. Dessa variabler har kopplats till årsredovisningarnas läsbarhet för att undersöka 

eventuella samband mellan variablerna. För årets resultat har en dummyvariabel använts. Denna har 

antagit värde 1 om företaget redovisat ett positivt resultat för året och 0 om istället ett negativt 

resultat har redovisats. 

 

Kontrollvariabler 

Li (2008) tar upp vikten av att även inkludera fler variabler i analysen för att se om det finns någon 

påverkan från dem på rapporternas läsbarhet. De kontrollvariabler som använts i detta 

examensarbete är företagets storlek, market-to-book1, företagets ålder vid balansdagen, tillgångar 

samt omsättning. Dessa variabler har använts för att kunna kontrollera bort variabler som misstänks 

kunna påverka det egentliga sambandet.  
 

2.7.2 Bivariat och multivariat analys 

I denna studie har både bivariat analys och multivariat analys använts. Bryman och Bell 

(2011/2013) beskriver att bivariat analys innebär en analys av relationer mellan två olika variabler 

medan multivariat analys innebär att tre eller flera variabler analyseras. Bryman och Bell 

(2011/2013) förklarar att det finns en mängd olika metoder för bivariat analys och den används för 

att undersöka om variationer i de två variablerna överensstämmer med varandra. Bivariat analys har 

genomförts i studien för att studera sambandet mellan två variabler med hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient, se avsnitt om detta nedan.  

 

I de multivariata analyserna har utöver en beroende variabel och tidigare nämnda oberoende 

variabler även kontrollvariabler använts. En multivariat analys är enligt Bryman och Bell 

(2011/2013) användbar vid tre olika scenarier; falska samband, mellanliggande variabler eller om 

                                                
1 Ett högt värde på market-to-book fås för tillväxtföretag. - Market to-book räknad ut med följande formel: (börsvärde + 
skulder och avsättningar) / tillgångar (Li, 2008). 
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det finns en tredje variabel som har betydelse. Två multivariata analyser har genomförts för att 

undersöka flera variablers påverkan på den beroende variabeln samtidigt, detta var för att göra det 

möjligt att undersöka påverkan från kontrollvariabler på den beroende variabeln. Det har även varit 

av intresse att studera sambandens statistiska signifikans. Två multivariata regressionsanalyser har 

genomförts, se avsnitt om detta nedan. 

 

Regressionsanalys 

Djurfeldt (2009b) menar att regressionsanalys är det vanligaste verktyget bland samhällsvetare för 

att genomföra statistiska analyser. Metoden kan anpassas till i princip alla situationer där en 

beroende variabel och påverkan från oberoende variabler studeras (ibid.). Formeln som används för 

enkel regression, det vill säga när två variabler undersöks, anges nedan (Djurfeldt, 2009b): 

  

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑢  
där y är den beroende variabeln, a är en konstant, b är regressionskoefficienten, x är en oberoende variabel och u är 

residualen, det vill säga summan av faktorer som påverkar den beroende variabeln men inte tagits med i den oberoende 

variabeln. 

 

Ekvationen för enkel regression resulterar i en rät linje (Djurfeldt, 2009b). Vid dataanalysen har 

Pearsons korrelationskoefficient använts vilket enligt Eliasson (2010) kan kopplas till hur väl de 

erhållna värdena sammanfaller kring en rät linje. I detta examensarbete har även två multivariata 

regressionsanalyser genomförts. 

 

Pearsons korrelationskoefficient / Pearsons r 

Djurfeldt (2009a) tar upp att samvariation av oberoende variabler kan påverka hur precisionen blir i 

en multivariat regressionsanalys. För att få en överblick över korrelation mellan oberoende variabler 

har en korrelationsmatris skapats med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient. Denna koefficient, 

även kallad Pearsons r, är ett mått för undersökning av samband mellan två intervall- eller 

kvotvariabler (Bryman & Bell, 2011/2013; Eliasson, 2010). Pearsons korrelationskoefficient har 

räknats ut för att se sambanden mellan olika data för företagen. De variablerna som har studerats är 

ln(filstorlek Retriever), In(filstorlek hemsida), “market-to-book”, storlek, tillgångar, ålder samt 

omsättning. 
 

Riktningen på sambandet bestäms av om koefficienten är positiv eller negativ. Värdet ligger mellan 

0 och 1/-1 där ett värde närmare 1/-1 visar på ett starkare samband och 0 innebär att inget samband 
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hittats (Bryman & Bell, 2011/2013; Eliasson, 2010). I detta arbete har värdena räknats fram med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultatet sammanställdes i en matris och koefficienternas värde, riktning samt signifikans 

analyserade. Djurfeldt (2009a) tar upp tumregeln att korrelationer över 0,7-0,8 ger anledning att ta 

extra hänsyn till dessa. Även i denna uppsats har korrelation på runt 0,7 varit gränsvärde i analysen. 

Värden kring 0,7 har fått genomgå ytterligare granskning. Anledningen till att korrelationer med 

stora koefficienter behöver tas hänsyn till är enligt Djurfeldt (2009a) på grund av samvariation 

mellan oberoende variabler, även kallat multikollinearitet. Multikollinearitet innebär enligt 

Djurfeldt (2009a) att förklaringskraften i en multivariat regressionsanalys, 

determinationskoefficienten, minskar och att de oberoende variabler som samvarierar blir svåra att 

få statistisk signifikans för. Multikollinearitet påverkar med andra ord precisionen i 

regressionsanalysen (ibid.). 
 

Multivariat regressionsanalys 

Multivariat regressionsanalys är en utökning av bivariat regressionsanalys, enkel regression 

(Cumming, 2012). I en multivariat regressionsanalys analyseras förhållande mellan en beroende 

variabel och flera oberoende variabler på samma gång (Cumming, 2012; Djurfeldt, 2009a). Två 

multivariata regressionsanalyser har genomförts i studien för att undersöka flera oberoende 

variablers påverkan på de beroende variablerna samt undersöka hur mycket dessa oberoende 

variabler påverkade. Analysmetoden kan även användas om oberoende variabler är relaterade till 

varandra och den beroende variabeln i olika utsträckning (Cumming, 2012). 
 

En fördel som Djurfeldt (2009a) tar upp med multivariat regressionsanalys är att det även är möjligt 

att använda dummyvariabler, det vill säga variabler som kan anta värde 1 eller 0. I denna analys har 

årets resultat använts som dummyvariabel och således också kunnat inkluderas i den multivariata 

regressionsanalysen. 
 

Formeln som brukar användas för multivariat regression är (Djurfeldt, 2009a, uppställt enligt 

Tabachnick & Fidell, 2001): 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏!𝑥! + 𝑏!𝑥!+. . . .+𝑏!𝑥! + 𝑢 
där y är den beroende variabeln, a är en konstant, b är regressionskoefficienter, x är oberoende variabler, k är antalet 

oberoende variabler och u är residualen. 
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Vid den multivariata regressionsanalysen har SPSS använts. 

 

Determinationskoefficient (R2) 

För att mäta hur den beroende variabeln varierat i denna studie har determinationskoefficienten 

använts. Determinationskoefficienten är ett mått på hur stor del av variationen i den beroende 

variabeln som beror av variationer i en eller flera oberoende variabler (Cumming, 2012). Vid 

bivariat regression är determinationskoefficienten samma sak som att kvadrera Pearsons r (Bryman 

& Bell, 2011/2013) men detta gäller inte för multivariat regressionsanalys (Tabachnick & Fidell, 

2001). Eftersom determinationskoefficienten har en förmåga att beräknas för högt förklarar 

författarna att en justering görs av R2. Vid den multivariata regressionsanalysen i detta arbete har en 

justerad determinationskoefficient använts för att avgöra i vilken grad de oberoende variablerna har 

påverkat de beroende variablerna. 
 

Vid dataanalysen som genomförts i detta examensarbete har justerat R2 hämtats från SPSS. Även 

information om regressionskoefficienter och korrelationskoefficienter har hämtats från SPSS. 

Värden har sedan analyserats för att till slut leda till en slutsats kring vilka oberoende variabler som 

hade stor påverkan på de beroende variablerna samt hur stor denna påverkan var. 

 

Standardavvikelse 

Standardavvikelse är ett mått på spridning och visar en genomsnittlig variation runt medelvärdet 

(Bryman & Bell, 2011/2013). Standardavvikelse kan räknas ut med följande formel när ett 

stickprov från en population undersöks (Eliasson, 2010):  

 

𝑠 =
(𝑥! − 𝑥!!"!#)!

𝑛 − 1  

där xi är varje enskilt observerat värde, xmedel är medelvärde för variabeln och n är antalet observationer. 

 

I denna undersökning har en del av populationen valts ut och därmed har måttet beskrivet av 

Eliasson (2010) använts. Detta innebär att formeln STDEV.S använts i Excel. 

 

2.7.3 Statistisk signifikans 

För att få en indikation på i vilken utsträckning ett resultat kan generaliseras kan den statistiska 

signifikansen användas (Bryman & Bell 2011/2013). Bryman och Bell (2011/2013) förklarar att 
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signifikans innebär vilken tillförlitlighet resultaten har och med andra ord också risken för fel i 

testet. Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar den högsta accepterade nivån vara p<0,05, 

vilket innebär att det finns en risk på 5 procent att ett samband visas trots att det inte existerar 

(Bryman & Bell, 2011/2013). I detta examensarbete har gränser för p<0,01 och p<0,05 markerats i 

korrelationsanalysen och i regressionsanalysen har värdena för variablernas statistiska signifikans 

angetts. 
 

F-test används för att räkna ut sannolikheten att förhållandet som representeras av 

regressionsanalysen har inträffat av en slump (Saunders et al., 2012). F-testet används enligt 

Saunders et al. (2012) för att ta reda på den övergripande sannolikheten för att relationen mellan 

den beroende variabeln och oberoende variabler inträffar av en slump. I denna studie har F-värde 

för modellerna räknats fram i SPSS. Utifrån dessa värden har sedan SPSS kontrollerat modellernas 

signifikans. 

 

2.8 Kvalitetskriterier 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det vanligt att lyfta fram reliabilitet och validitet som 

kriterier för kvalitet. Kraven för validitet och reliabilitet har vuxit fram inom den kvantitativa 

forskningen och härstammar utifrån idealet om objektivitet och att resultatet ska vara exakta och 

inte påverkas av exempelvis forskarens roll (ibid.). Nedan ges en beskrivning av studiens validitet, 

reliabilitet samt objektivitet. Avsnittet avslutas med en diskussion om studiens generaliserbarhet. 

 

2.8.1 Validitet 

Validitet är i flera avseenden det viktigaste kriteriet (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). Validitet handlar om ifall det som har avsett att mätas verkligen har 

mätts (Alvehus, 2013; Ejvegård, 2009; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014; Kvale & Brinkman, 

2014). Justesen och Mik-Meyer (2011) menar vidare att validitet handlar om huruvida resultatet av 

undersökningen belyser forskningsfrågan. Syftet i denna studie har genomsyrat hela arbetet, syfte 

och problematisering har påverkat utformandet av hypoteser och val av metod. Under studiens gång 

har syfte och hypoteser reviderats vilket även har lett till förändringar av tillvägagångssättet. 
 

Validitet brukar delas upp i inre och yttre validitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2014) förklarar att inre validitet rör sig om överensstämmandet mellan 



 

21 
 

begrepp och den mätbara definitionen av dem medan yttre validitet handlar om ifall mätvärdet 

stämmer överens med verkligheten. Den inre validiteten i arbetet har stärkts genom att studiens 

syfte och hypoteser hela tiden funnits med i bakgrunden vid insamlingen av data samt dataanalys. 

För att skapa en god yttre validitet utfördes en noggrann datainsamling där flera årsredovisningsdata 

kontrollerades en extra gång, för att undvika felaktiga resultat. En annan viktig detalj var att 

använda data från årsredovisningar som granskats av revisorer som därmed borde ge bättre 

möjligheter till överensstämmelse med verkligheten. 

 

2.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en undersökning (Bryman & Bell, 2011/2013; Ejvegård, 

2009; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014; Kvale & Brinkman, 2014). Då datainsamlingen utgått 

från offentligt tillgängliga årsredovisningar som granskats av revisorer och metoden som använts 

noga valts ut utifrån tidigare studier kan det motiveras att reliabiliteten är god. Ett ytterligare mått 

på god reliabilitet är att resultatet blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt 

(Bryman & Bell, 2011/2013; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014; Kvale & Brinkman, 2014). I 

denna undersökning har varje steg i processen diskuterats och redovisats vilket lett till att 

undersökningen innehåller en hög reliabilitet och skulle kunna replikeras och ge samma resultat. 

Sen har även data från några årsredovisningar diskuterats och kontrollerats av examensarbetets båda 

författare för att undvika olikheter och fel i insamlingsmetoden. 

 

2.8.3 Objektivitet 

Objektivitet brukar ses som opartiskhet samt saklighet och innebär att en oemotsagd verklighet 

fångas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det kan även uttryckas som neutralitet och balans 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Något som påverkat objektiviteten i denna studie är att inga 

diskussioner om de årsredovisningarna som studerats har förts med organisationerna som ingått i 

undersökningen. Insamling av data har endast skett genom information från de offentligt 

tillgängliga årsredovisningarna, Retriever, NASDAQ samt Riksbanken.  
 

Bryman och Bell (2011/2013) tar som tidigare nämnts upp att innehållsanalys brukar ses som 

objektiv då forskarens egna värderingar påverkar resultatet i liten utsträckning. Att innehållsanalys 

genomförts i detta examensarbete stärker objektivitet i studien. En annan del som diskuterats vid 

författandet av denna uppsats är meningar och värdeladdade ord. Ejvegård (2009) tar upp att 
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objektivitet är viktigt även när det gäller ordval och terminologi och tar då upp att det är viktigt att 

undvika värdeladdade ord om det finns neutrala att tillgå. Texten i denna uppsats har studerats noga 

före färdigställning för att undvika bland annat värdeladdade ord. 

 

2.8.4 Generaliserbarhet 

Bryman och Bell (2011/2013) tar upp att det ofta inom kvantitativ forskning är intressant att 

redogöra för studiens generaliserbarhet. Eftersom det sällan är möjligt att välja ut en hel population 

görs ofta ett urval och det är då viktigt att urvalet är representativt för att resultatet från studien ska 

kunna generaliseras till hela populationen (ibid.). Även i denna studie har ett urval av en population 

gjorts vilket beskrivits tidigare. Då andelen företag på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap som 

undersökts är hög kan resultatet antas ha god generaliserbarhet till hela den börslistan. Då även 

övriga noterade företag på NASDAQ OMX Stockholm använder IFRS som redovisningsstandard 

och är skyldiga att följa Årsredovisningslagen, ÅRL (SFS 1995:1554), kan resultaten från denna 

studie indikera att samma sak är giltigt för övriga företag på NASDAQ OMX Stockholm. 

 

2.9 Kritisk granskning av metod 

Bryman och Bell (2011/2013) diskuterar för- och nackdelar med kvantitativ metod. Nackdelar som 

författarna tar upp med kvantitativ metod är bland annat att forskaren inte tar hänsyn till påverkan 

från människan och hur dessa lever sina liv. Dock tar Bryman och Bell (2011/2013) istället upp att 

kvantitativa undersökningar gör det lättare för forskaren att vara objektiv och att generalisera 

resultatet. Då denna studie är genomförd med kvantitativ metod har inte djupare undersökningar 

gjorts av hur människor påverkas av resultaten i denna studie eller vilka bakomliggande faktorer 

som kan finnas. Däremot kan istället en högre objektivitet samt generaliserbarhet uppnås. 
 

Även om Li (2010) samt Loughran och McDonald (2014) tar upp att det finns svårigheten med att 

omvandla text till kvantitativa mått så har detta gjorts. För att ge arbetet större tyngd och 

noggrannhet i omvandlingen från kvalitet till kvantitet har en testad modell använts. Modellen har 

testats och redovisats i Journal of Finance, en enligt Association of Business Schools, ABS, högt 

rankad tidskrift. Studien kan också antas vara lättare att generalisera än en kvalitativ studie då 

kvantitativ innehållsanalys enligt Bryman och Bell (2011/2013) anses objektivt och ge god 

replikerbarhet. 
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Bryman och Bell (2011/2013) menar att en av de svaga sidorna med innehållsanalys är att resultatet 

endast kan bli så bra som det dokument som studeras. I denna undersökning har innehållsanalys 

genomförts på årsredovisningar från börsnoterade företag. Dessa rapporter har särskilda krav att 

uppfylla och även krav på att anlita revisor som granskar att kraven uppfylls av företaget. Detta gör 

att årsredovisningarna får en högre trovärdighet än andra dokument som hämtas från företag. 
 

Eriksson och Hultman (2014) nämner att det finns flera fallgropar att undvika vid hantering av 

källor och data. En risk som Eriksson och Hultman (2014) tar upp är skillnader i definitioner vilket 

kan leda till svårigheter vid jämförelse av uppgifter. I detta arbete har data hämtats från 

årsredovisningar som har upprättats med olika rubriker i sina resultat- och balansräkningar och även 

olika sätt att beskriva företagens ställning. Detta har lett till en risk för olika tolkningar av 

uppgifterna. För att minimera denna risk har arbetssättet noga diskuterats före datainsamlingen och 

flera årsredovisningar har studerats av båda författarna till detta examensarbete för att synliggöra 

och undvika problem med olika arbetssätt. 

  

Eftersom examensarbetet har pågått under en begränsad tidsperiod har undersökningens omfattning 

påverkats. En studie av andra börslistor och fler årtal hade kunnat ge arbetet mer tyngd.  
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3. Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen innehåller de teorier och modeller som examensarbetet utgår från. 

3.1 Läsbarhet 

Företag bryr sig inte bara om vilken information som görs tillgänglig för marknaden, utan även i 

vilken form den ges ut (Hirshleifer & Teoh, 2003). Hirshleifer och Teoh (2003) tar upp att samma 

information kan uppfattas olika beroende på sättet den presenteras på. Läsbarhet kan ses som ett sätt 

att kommunicera idéer och information effektivt (Bailin & Grafstein, 2015).  

 

Läsbarhet är aktuellt och diskuteras inom många olika områden, bland annat sjukvård, utbildning 

och ekonomi (Bailin & Grafstein, 2015). Den mängd hälsoinformation som finns tillgänglig på 

internet har ökat mycket och inom sjukvårdsområdet har läsbarhet hos patientinformation på 

hemsidor studerats (Grewal & Alagaratnam, 2013). Inom utbildningsområdet har bland annat 

läroböckers läsbarhet kopplat till studenternas prestationer undersökts (Peng, 2015) och även inom 

ekonomiområdet har läsbarhet uppmärksammas. Dougal et al. (2012) har undersökt hur läsbarhet i 

journalisters texter påverkar beteendet hos investerare, Franco et al. (2015) har studerat läsbarhet 

hos de rapporter som analytiker skapar åt investerarna och Tan et al. (2014) har undersökt MBA-

studenters reaktioner på finansiella utlåtanden och då även kopplat till läsbarheten i utlåtandena. 

Tan et al. (2014) visar på en skillnad mellan deltagare i undersökningen som har olika erfarenhet. 

Studien visade att texter som hade sämre läsbarhet och innehöll ett mer positivt språk ledde till att 

mindre erfarna deltagare gjorde en positivare bedömning av företaget.  

 

En annan del av ekonomiområdet där läsbarhet anses vara viktigt och det gjorts flertalet studier är 

av finansiella rapporters läsbarhet (Biddle et al., 2009; Filzen & Petersen, 2015; Jones, 1988; Lang 

& Stice-Lawrence, 2015; Lawrence, 2013; Lehavy et al., 2011; Li, 2008; Loughran & McDonald, 

2014; Miller, 2010; Subramanian et al., 1993; You & Zhang, 2009). 

 

3.1.1 Läsbarhet i finansiella rapporter 

 Inom ekonomiområdet är läsbarhet viktigt för att företagen effektivt ska kunna kommunicera 

information om den ekonomiska ställningen (Bailin & Grafstein, 2015). Tetlock, Saar-Tsechansky 

och Macskassy (2008) menar att den språkliga kommunikationen är viktig för att kunna förmedla 

information om företagens värde. Detta menar Tetlock et al. (2008) blir av stor vikt eftersom de 
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flesta investerarna inte själva observerat företagens produktion och aktivitet och därmed oftast får ta 

del av information i andra hand.  
 

Li (2010) förklarar att redovisning handlar om information och större delen av företags finansiella 

rapporter innehåller textavsnitt som förklaring till den numeriska datan. Detta gör att förståelsen för 

denna information är viktig inom redovisningsforskning. För det första ger textuell informationen i 

årsredovisningar en förklaring till vad som genererar den numeriska datan, vilket 

redovisningsforskare länge har studerat. Olika policyer kan generera olika data men att ett annat 

skäl kan vara olika incitament från ledningen. För det andra kan ledningens 

kommunikationsmönster skapa förståelse för företagets beslut. Bland annat refererar ledningen 

oftare till sig själva vid bättre resultat. Den tredje anledningen är att det skapar förståelse för 

företagets chefer genom att läsaren får se situationen ur chefernas perspektiv. (Li, 2010) 

 

Loughran och McDonald (2014) tar upp att det inte finns en allmängiltig definition för läsbarhet. 

Det har diskuterats definitioner som utgår från sättet att skriva och andra definitioner som utgår från 

sättet som läsaren förstår texten (ibid.). Loughran och McDonald (2014) definierar läsbarhet hos 

finansiella rapporter som intressenters förmåga att på samma sätt värdera relevant information från 

ett finansiellt dokument. Filzen och Peterson (2015) använder sig av ordet komplexitet och 

definierar en finansiell rapports komplexitet som svårigheten att förstå rapporten och förutspå 

framtida finansiell ställning hos det studerade företaget. Li (2008) tar upp att en låg läsbarhet hos en 

text kan leda till att texten blir oläsbar. Fog-index har en skala där 18 eller högre innebär att texten 

ses som oläsbar (ibid.). 

 

Generellt tenderar större företag att ha längre finansiella rapporter (Li, 2008). Li (2008) har 

definierat större företag som företag med högre börsvärde. Även Jones (1988) har studerat ett 

variabel som kan ses som ett mått på företagets storlek, omsättning. Jones (1988) har undersökt 

läsbarheten i delar av årsredovisningar och funnit att lägre läsbarhet har ett samband med företag 

som har högre omsättning. Loughran och McDonald (2014) ser även skillnad i läsbarhet, det vill 

säga filstorlek, på rapporterna över tid. Nyare rapporter har större filstorlek och därmed sämre 

läsbarhet (ibid.). Även Li (2008) kommer fram till att läsbarheten för årsredovisningar blivit sämre 

över tiden.  
 

Läsbarheten i finansiella rapporter kan även påverka andra aspekter. Bloomfield (2002) förklara att 

påverkan på aktiepriset blir större när information är lättare att tillgå från offentliga källor. You och 
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Zhang (2009) tar upp att svårintaglig information påverkar olika investerare olika mycket. You och 

Zhang (2009) menar därför att information i årsredovisningar bör förenklas för att bli mer 

lättillgänglig för den genomsnittlige investeraren. Tan et al. (2014) visade som tidigare nämnts att 

mer erfarna investerare hade lättare att göra en riktig bedömning av ett företag utan att påverkas av 

läsbarheten och tonen i en text. 

 

Tidigare studier av finansiella rapporters läsbarhet 

Ett flertal studier har gjorts kring finansiella rapporters läsbarhet kopplat till analytikers och 

investerares beteenden samt påverkan på aktiemarknaden (Filzen & Petersen, 2015; Lawrence, 

2013; Lehavy et al., 2011; Miller, 2010; Rennekamp, 2012; You & Zhang, 2009). Lawrence (2013) 

studerar data om enskilda investerare och visar att individer investerar mer i företag som utger en 

finansiell rapport med bättre läsbarhet. Studien visar också att avkastning för individer ökar med 

tydligare och mer kortfattade rapporter. Rennekamp (2012) kommer fram till att investerare har en 

större tilltro till information i finansiella rapporter som har bättre läsbarhet. Enligt Rennekamp 

(2012) förutspår även investerare att chefer kommer att skapa rapporter med sämre läsbarhet när de 

kommer med sämre nyheter. Rennekamp (2012) anser att den påverkan som en rapports läsbarhet 

har är beroende av hur skeptisk läsaren är. Det finns läsare som inte tänker på att chefer har olika 

val att göra kring finansiella rapporters utformning. Detta leder till att chefer kan ha fördel av att 

mörka negativ information (ibid.). 
 

Subramanian et al. (1993) har studerat årsredovisningar hos företag inom två olika grupper; en med 

goda redovisade resultat och en med sämre. Subramanian et al. (1993) finner att läsbarheten i 

finansiella rapporter från de olika grupperna varierar, företag med goda redovisade resultat har i 

genomsnitt rapporter med bättre läsbarhet än företag med sämre resultat. Li (2008) har studerat 

finansiella rapporters läsbarhet kopplat till företags lönsamhet. Li (2008) kom fram till att företag 

med bättre lönsamhet hade rapporter med bättre läsbarhet än företag med sämre lönsamhet och drog 

också slutsatsen att företag med positiva ihållande prestationer hade bättre läsbarhet i sina rapporter. 

Subramanian et al. (1993) har utgått från årets resultat som mått på företagens ställning och Li 

(2008) har använt rörelseresultat delat med värdet på företagets redovisade tillgångar. 
 

Subramanian et al. (1993) menar att deras resultat tyder på att företag manipulerar en 

informationskälla som är av stor vikt för deras intressenter. Li (2008) anser att hans studie indikerar 

att företag med sämre lönsamhet skapar sina finansiella rapporter på ett sätt som döljer information 

från företagets intressenter. Även Bloomfield (2002) tar upp att det finns större risk att företag 
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undanhåller information från sina intressenter vid sämre resultat. Lang och Lundholm (1993) menar 

att uppfattningen att ett samband finns mellan företags vilja att redovisa information och deras 

prestationer är vanlig men att relationens riktning ej är klarlagd. Därför har Lang och Lundholm 

(1993) undersökt detta och kommit fram till att företag som presterar bra är mer benägna att lämna 

ut information, vilket är något som även Schrand och Walther (2000) kommit fram till.  
 

Bloomfield (2008) har diskuterat tidigare forskares resultat som visar ett samband mellan sämre 

läsbarhet i finansiella rapporter och en sämre prestation av företagen. Utifrån tidigare studier har 

Bloomfield (2008) genomfört en fallstudie på ett företag som studerats under tre år. Företaget 

visades sig skapa mer omfattande rapporter, med fler ord, när ett sämre resultat redovisades. Den 

ökade mängden ord som användes vid ett år med sämre resultat kunde bara delvis härledas till det 

försämrade resultatet. En stor del av den ökade mängden ord i rapporten berodde på frågor som var 

av samma vikt även under år med bättre redovisat resultat. Detta är ytterligare ett tecken på att 

sämre resultat har ett samband med rapporter som har sämre läsbarhet och resultatet stödjer också 

förslaget om att ett sämre resultat kan försöka mörkas av företaget. (Bloomfield, 2008) 
 

Bloomfield (2008) visar också på att längd och komplexitet i finansiella rapporter påverkar hur 

snabbt aktiekursen påverkas. Bloomfield (2008) förklarar att en längre och mer komplex rapport gör 

att dåliga nyheter tenderar att påverka aktiepriset med fördröjning. Komplexitet och längd på 

rapporterna påverkar dock endast lite vid goda ihållande resultat eftersom inga dåliga nyheter då 

undanhålls (ibid.). 

 

3.2 Intressent- och agentteori 

Intressentteorin analyserar företaget som en enhet som ingår i ett samspel med parter inom och 

utanför organisationen (Ferrary, 2009). En intressent definieras som en individ eller en grupp av 

individer som har ett intresse i företagets existens (Donaldson & Preston, 1995). Intressenter 

inkluderar aktieägare, fordringsägare, ledningen, anställda, kunder, leverantörer, lokala samhällen 

och allmänheten (Hill & Jones, 1992). Intressenter har ett beroendeförhållande i båda riktningar 

med företaget. Ett exempel på detta är aktieägare som förser företaget med kapital och sedan 

förväntar sig maximal avkastning på sin investering (ibid.). 
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3.2.1 Agentteori 

Enligt Jensen och Meckling (1976) handlar agentteori om relationen mellan agenten och 

principalen. Principalen anlitar en person, agenten, för att utföra ett speciellt uppdrag som ligger i 

principalens intresse, men inte alla gånger i agentens intresse (ibid.). Hill och Jones (1992) menar 

att grundstenen i agentteorin är antagandet om att principalen och agentens intresse är olika. 

Relationen mellan principalen och agenten bygger på osäkerhet som har sin grund i olika 

informationsasymmetrier (ibid.). Jensen och Meckling (1976) menar vidare att agentkostnader är 

kostnader som uppkommer i relationen mellan agenten och principalen i form av bland annat 

informationskostnader. Relationen mellan aktieägare och ledningen i ett företag passar definitionen 

av en principal och agentrelation (ibid.). 

 

Xie, Davidson och DaDalt (2001) menar att när chefers beteende baseras på deras företags 

ekonomiska resultat kan det vara i deras egenintresse att ge intryck av att företaget har presterat 

bättre, så kallad earnings management. Healy och Wahlen (1998) definierar earnings management 

som när chefer använder en egen bedömning för att förändra resultatet i finansiella rapporter i 

avsikt att vilseleda intressenter om den underliggande ekonomiska utvecklingen. Xie et al. (2001) 

menar vidare att i många företag kompenseras chefer beroende på ett företags prestation i 

förhållande till vissa på förhand fastställda riktmärken. Dessa chefer kompenseras både direkt, i 

form av lön och bonus, och indirekt, i fråga om prestige, framtida kampanjer och 

anställningstrygghet. Kombinationen av chefers diskretion vad det gäller redovisning av företagets 

resultat och vilken effekt företagets resultat har på chefers ersättning kan leda till ett potentiellt 

agentproblem (ibid.).  
 

Enligt Karamanoe och Vafevas (2005) minskar ekonomisk information agentproblem genom att 

överbrygga den skillnad som finns gällande information mellan ledningen och aktieägare. I motsats, 

vilseleder otydlig finansiell information ofta aktieägare och har negativa effekter på deras ekonomi 

(ibid.). 

 

3.3 Marknadshypoteser och motiv för chefer att dölja information 

Den effektiva marknadshypotesen innebär att marknaden på ett snabbt och effektivt sätt inkluderar 

all offentligt tillgänglig information i priset på värdepapper (Lee, 2012). Hirshleifer och Teoh 

(2003) förklarar att investerare ibland inte kan ta tillvara på all ekonomisk information som finns att 

tillgå. Lee (2012) tar upp begreppet överbelastning av information som blir en följd av mycket 
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information och begränsade möjligheter att processa information. Bloomfield (2002) diskuterar 

istället ett alternativ till den effektiva marknadshypotesen, IRH, Incomplete Revelation Hypothesis. 

Bloomfield (2002) förklarar att hypotesen innebär att offentlig information som är svårare och mer 

kostsam att ta tillvara på speglar sig sämre i marknadspriserna. Zhang (2006) anser att en första 

reaktion på ny offentlig information inte är fullständig och Bloomfield (2008) menar att marknaden 

reagerar långsammare på information som är otydlig. Detta leder enligt Bloomfield (2008) till att 

företagen får en möjlighet att skapa fördröjda reaktioner på marknaden genom att skapa mer 

komplexa rapporter åt sina intressenter. Cohen (2008) menar att företag också kan hjälpa 

investerare att fatta rätt beslut genom att bistå med information för att reducera 

informationsasymmetrin mellan företag och marknad.  
 

Det finns oklarheter kring om de beskrivande delarna i årsredovisningar blir utsatta för 

manipulering när företaget presterar dåligt (Rutherford, 2003). Rutherford (2003) tar upp 

diskussionen kring om företagen ökar komplexitet och läsbarhet i rapporterna när de vill berätta 

mindre om de underliggande orsakerna. Courtis (1998) förklarar att informationsasymmetrin mellan 

företags chefer och årsredovisningars läsare ger underlag till en hypotes om förvirring (obfuscation 

hypothesis). Hypotesen kopplas till ledningens tendens att manipulera eller påverka språket i de 

finansiella rapporterna som kommuniceras med intressenterna, goda nyheter leder till texter med 

bättre läsbarhet medan dåliga nyheter leder till texter med sämre läsbarhet (ibid.). Subramanian et 

al. (1993) menar dessutom att företag som presterar dåligt vill förklara föregående år så positivt som 

möjligt.  

 

Bloomfield (2002) samt Healy och Palepu (2001) tar upp anledningar till att chefer skulle vilja 

manipulera information i företagens finansiella rapporter. Chefer har ofta optioner och aktieinnehav 

i de företag de är anställda av och således får de en ekonomisk fördel av att hålla en hög aktiekurs 

(Bloomfield, 2002; Healy & Palepu, 2001). Goda resultat inom det företag som förvaltas kan även 

leda till förbättrade möjligheter att behålla sin tjänst eller att tilldelas en önskvärd position inom 

andra företag (Bloomfield, 2002). Graham, Harvey och Rajgopal (2005) har genomfört en studie 

där de intervjuat mer än 400 ekonomichefer kring frågor om finansiell rapportering och 

lönsamhetsbeslut. En stor del av de tillfrågade cheferna visar sig vara villiga att offra långsiktigt 

värde för att få en jämnare nutida lönsamhet. Graham et al. (2005) kommer även fram till att 

cheferna fattar beslut som ska öka priset på företagets aktier samtidigt som de aktar sig för att sätta 

en för hög standard som de sen får svårt att hålla. Graham et al. (2005) förklarar att chefer lägger 

mycket uppmärksamhet på aktiepris, företagets rykte och förutsägbarhet. Dessa områden berör 
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chefer genom att interna och externa jobbutsikter påverkas, chefernas rykte påverkas samt genom 

att det påverkar synen på chefernas sätt att skapa lönsamhet och driva ett stabilt företag (ibid.). 

3.4 Läsbarhetsmått 

Det vanligaste sättet att mäta läsbarhet är enligt Richards och van Staden (2015) genom användning 

av läsbarhetsformler. Enligt Loughran och McDonald (2014) finns det hundratal mått på läsbarhet. 

Tidigare studier har i stor utsträckning använt sig av manuell innehållsanalys (Li, 2010). Li (2010) 

förklarar dock att dessa är tidsödande vilket lett till små urval och svårigheter att generalisera 

resultatet samt replikera undersökningarna. Senare studier som har använt ett större urval och 

använt sig av datorprogram för analyser har främst använt sig av fog-index, antalet ord i 

dokumenten samt filernas storlek som mått på läsbarhet (se bland andra Li, 2008; Loughran & 

McDonald, 2014; Miller, 2010). Med tanke på användningsfrekvensen hos fog-index och att denna 

studie använder dokumentens storlek som mått kommer dessa två mått att förklaras närmare i 

följande avsnitt. 

 

3.4.1 Fog-index 

Fog-index, även kallat Gunnings fog-index, är det mest spridda måttet på läsbarhet (Franco et al., 

2015). Måttet har använts i flertalet studier (se Biddle et al., 2009; Dougal et al., 2012; Lang & 

Stice-Lawrence, 2015; Lawrence, 2013; Lehavy et al., 2011; Li, 2008; Miller, 2010) och liknande 

mått har använts av Franco et al. (2015) samt Soper och Dolphin (1964). Lehavy et al. (2011) 

beskriver fog-index som ett mått som vuxit fram i den språkvetenskapliga litteraturen. Fog-index 

bestämd med hjälp av följande formel: 

 
𝐹𝑜𝑔 = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑎 𝑜𝑟𝑑 ∗ 0,4 
där komplext ord innebär ett ord med tre eller fler stavelser (Lehavy et al., 2011). 

 
Storleken på fog ger information om den studerade textens läsbarhet utifrån följande skala: 

18-  oläslig text 

14-18 svår text 

12-14 optimal text 

10-12 acceptabel text 

8-10 barnslig text 
Tabell 4. Skala för läsbarhet enligt fog-index (Li, 2008, s. 225).  
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I Loughran och McDonalds (2014) studie av finansiella rapporter får de fram ett genomsnittligt fog-

index på över 18, vilket de förklarar med att det förekommer en hög andel komplexa ord i 

finansiella rapporter. Dessa komplexa ord är dock enligt Loughran och McDonald (2014) vanliga 

ord inom ekonomiområdet och detta index visar sig således vara olämpligt för finansiella rapporter. 

Loughran och McDonald (2014) menar att även den första delen av fog-index, antal ord per 

mening, är mindre exakt för finansiella rapporter än andra texter. I finansiella texter förklarar 

Loughran och McDonald (2014) att det förekommer bland annat förkortningar, rubriker och långa 

listor som gör det svårt att avgöra var gränsen går för en mening. Istället föreslås användning av 

måttet som beskrivs i kapitlet nedan (ibid.).  
 

3.4.2 Dokumentens storlek  

Loughran och McDonald (2014) föreslår ett mått som stället utgår från filstorleken på rapporterna. 

En större filstorlek visar på ett dokument med lägre läsbarhet. Detta räknas fram med följande 

formel (ibid.): 

 

𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑠𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 = ln(𝑓𝑖𝑙𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘) 
där ln innebär den naturliga logaritmen och filstorleken är dokumentets filstorlek i megabyte. 

 

Li (2008) använder den naturliga logaritmen vid läsbarhetsmätning utifrån antal ord i en rapport, 

och menar att den naturliga logaritmen är att föredra istället för obearbetade nummer då 

extremvärden och skevhet kan förekomma mellan företagen. Loughran och McDonald (2014) 

menar att måttet på filstorlek är enkelt att räkna fram och det gör replikering av undersökningar 

lättare. Måttet utsätts inte heller för samma risk för felmätning som många andra mått (ibid.). Trots 

sin enkelhet visar Loughran och McDonald (2014) att måttet är positivt korrelerat till andra mått på 

läsbarhet, såsom antal ord. Däremot visas också att filstorleken i princip inte har någon korrelation 

med andelen komplexa ord i en finansiell rapport (ibid.). Loughran och McDonald (2014) har 

undersökt årsredovisningar för åren 1994-2011 och medelvärdet för filstorleken på de dokument 

som undersökts av är 1,43 megabyte vilket motsvarar värde 0,36 när det logaritmeras. 

 

3.5 Årsredovisningar – lagar och regler 

Enligt Bokföringslagen (BFL, SFS 1999:1078) 1 §, kap. 6 ska alla aktiebolag avsluta sitt 

räkenskapsår med en årsredovisning. Innehållet och utformningen av årsredovisningen regleras i 
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Årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 1995:1554). ÅRL (SFS 1995:1554) tar dock inte upp några 

riktlinjer gällande läsbarheten i årsredovisningar. I 2 §, kap. 2 (ÅRL, SFS 1995:1554) står det att 

årsredovisningar ska upprättas på ett överskådligt sätt med god redovisningssed och enligt 5 §, kap. 

2 (ÅRL, SFS 1995:1554) ska dokumentet utformas i vanlig läsbar form eller elektronisk form. 

Angående väsentlighet i 3 a §, kap 2 så beskriver ÅRL (SFS 1995:1554) att ett företag får avvika 

från vissa bestämmelserna vad det gäller exempelvis redovisning, uppställning, värdering och 

upplysningar om följden av avvikelsen inte är väsentlig. Det anses vara väsentlig om utelämnad 

information eller felaktig information, ensam eller tillsammans med annan information kan 

förväntas påverka de beslut som användare fattar på grundval av informationen. Enligt uttalande 

från bokföringsnämnden (BFN U 96:7) angående utformning av årsredovisningar är BFN:s 

bedömning att årsredovisningen ska upprättas överskådligt så att delarna i årsredovisningen utan 

svårigheter ska kunna läsas tillsammans och de ska presenteras på ett sätt som gör dem så 

lättillgänglig som möjligt.  

 

Enligt aktiebolagslagen (ABL, SFS 2005:551) ska alla större aktiebolag ha minst en revisor som 

granskar företagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning (ABL, SFS 2005:551, kap. 9, 1 § & 3 §) Denna granskning ska vara så ingående och 

omfattande som god redovisningssed kräver (ABL, SFS 2005:551, kap. 9, 3 §). Enligt FAR (2006) 

publicerar stora företag ofta årsredovisningen som en tryckt skrift. Den innehåller de lagstadgade 

årsredovisningshandlingarna, det vill säga balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse, 

noter och kassaflödesanalys, och koncernredovisningen. Utöver detta innehåller den också annan 

övrig text och illustrationer (ibid.). I den övriga texten kan det exempelvis ingå marknadsöversikter 

med statistik, illustrationer och förord av verkställande direktören (FAR, 2006). En stor del av den 

övriga informationen saknar således en direkt anknytning till resultat- och balansräkningarna. Om 

revisorn konstaterar att något i denna övriga information är oförenligt med det som står i de 

lagstadgade årsredovisningshandlingarna ska denne reagera, exempelvis genom att begära att 

årsredovisningshandlingarna eller den andra informationen ändras om det är där felet ligger (ibid.). 

Syftet med att ha en revision är enligt FAR (2009) att öka förtroendet hos användarna för de 

finansiella rapporterna som har upprättas av ledningen under tillsyn av styrelsen. Revisorn ska i sitt 

uttalande göra en bedömning om de finansiella rapporterna har utformas enligt tillämpligt ramverk 

för finansiell rapportering (FAR, 2009). 

 

Emellertid har börsnoterade företag större informationsplikt än onoterade företag. Chefer för 

börsnoterade företagen har kravet att producera offentliga handlingar som ger en omfattande 
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översyn av företagets verksamhet och finansiella ställning. Ett viktigt ekonomiskt 

informationsdokument som företagen skapar för att kommunicera med investerare och analytiker är 

den årliga rapporten. (Loughran & McDonald, 2014).  
 

Listade företag på den svenska börsen, NASDAQ OMX Stockholm, måste följa regelverket för 

emittenter (NASDAQ, 2016). Där är kravet att information som företaget ger ut offentligt inte får 

vara vilseledande utan ska vara korrekt, relevant och tydlig. Villkoret är att information som bland 

annat berör beslut och omständigheter måste vara utförlig för att en bedömning ska kunna göras av 

vilken betydelse informationen har för företaget och dess finansiella ställning (ibid.). I regelverket 

framgår även att informationen som företaget ger ut offentligt inte får vara missvisande eller 

felaktig utan ska spegla företagets verkliga förhållanden (NASDAQ, 2016). Även information som 

utelämnas kan göra att företagets informationsutlämning blir missvisande. I regelverket framgår 

också att företaget ska upprätta finansiella rapporter som stämmer överens med lagstiftning och 

relevanta redovisningsstandarder (ibid.). Sedan den 1 januari 2005 måste listade företag i Sverige i 

sin koncernredovisning även följa redovisningsstandarden IFRS (BFN, u.å). 

 

3.5.1 Redovisningsstandarder 

FASB, Financial Accounting Standars Board, och IASB, International Accounting Standards 

Board, är de två ledande globala aktörer inom internationell redovisning, de har som uppdrag att ge 

ut redovisningsstandarder (van der Meulen, Gaeremynck & Willkens, 2007). FASB som utvecklar 

redovisningsstandarden GAAP har en geografisk räckvidd som begränsas till Nordamerika. IFRS 

utvecklas och underhålls av IASB (van der Meulen et al., 2007). IFRS används idag av omkring 

120 länder, däribland Europeiska unionen (IFRS, 2015). 

 

3.5.2 Regel- och principbaserad redovisningsstandard 

IASB och FASB använder olika metoder för att utveckla standarder som i sin tur kan leda till 

bristande jämförbarhet mellan redovisat belopp. IASB:s strategi bygger på principer, medan 

FASB:s strategi förlitar sig mer på regler (Barth, Landsman, Lang & Williams, 2012). FASB:s 

standarder innehåller enligt van der Meulen et al. (2007) mer detaljerade och stränga redovisnings- 

och upplysningskrav. Stor uppmärksamhet ägnas åt undantag och speciella frågor, omfattande 

vägledning ges på specialiserad branschpraxis. IASB:s standarder definieras mer generellt i termer 

av principer (ibid.). van der Meulen et al. (2007) menar att det fortfarande är en öppen fråga om 
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strängare regler också resulterar i högre kvalitet på redovisningsinformation. Information till följd 

av tillämpning av GAAP skulle enligt van der Meulen et al. (2007) kunna vara mer neutral eftersom 

det finns färre möjligheter att hantera resultatet. Företagen rapporterar om sin ekonomiska 

verksamhet mer troget och konsekvent eftersom de erbjuds färre möjligheter att färga bilden de 

kommunicerar. Det kan också vara så att standarder från IFRS sätter ledningen i en position där de 

mer fritt kan signalera den verkliga ekonomiska situationen i företagets resultat (van der Meulen et 

al., 2007). 

 

Skillnader i standarderna kan enligt van der Meulen et al. (2007) också leda till skillnader i 

kvaliteten på företagets redovisade resultat. Till exempel kan finansiella rapporter som utformas 

med IFRS som redovisningsstandarder leda till mer värderelevanta resultat (ibid.). 
 

Richards och van Staden (2015) menar att införandet av motsvarigheten till IFRS på Nya Zeeland 

försämrade läsbarheten i årsredovisningarna och resulterade i betydligt längre och mer 

komplicerade rapporter med flera tabeller. Morunga och Bradbury (2013) har även i sin studie 

påvisat att längden på årsredovisningarna ökade på Nya Zeeland vid införandet av en 

principbaserad redovisningsstandard. 

 

3.6 Finansiell prestation och styrelsens sammansättning 

Tidigare undersökningar som rapporterats i redovisningslitteraturen ger anledning att tro att företags 

benägenhet att skriva läsbara årsredovisningar beror dels på bolagets finansiella prestationer och 

dels på hur bolagens styrelser är sammansatta. I detta avsnitt redogörs för varför dessa faktorer kan 

förväntas ha betydelse för redovisningens läsbarhet. 

3.6.1 Lönsamhet och läsbarhet 

Lönsamhetsmått är enligt Carlson (2004) det viktigaste nyckeltalet. Dels är det viktigt för att se hur 

effektivt företaget använder sina resurser men framför allt för att ett företag måste vara lönsamt för 

att kunna överleva på längre sikt. Det är vanligt att relatera lönsamhet till företagets kapital för att 

kunna se hur effektivt företagets har använt bundet kapital för att skapa vinst. (Carlson, 2004) 
 

Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan (2010) förklarar att det finns flera olika mått för att 

räkna ut avkastning på tillgångar. Li (2008) har använt sig av följande mått på lönsamhet: 

 



 

35 
 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 =
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

 

Detta mått är enligt Carlson (2004) lämpligt vid jämförelse med andra företag. Måttet är lämpligt 

eftersom det tar hänsyn både till överskott och kapitalvolymen (ibid.). Li (2008) har utifrån detta 

mått på läsbarhet funnit ett samband mellan företag med sämre lönsamhet och årsredovisningar med 

sämre läsbarhet. 

 

3.6.2 Årets resultat och läsbarhet 

Årets resultat kan hittas i ett företags årsredovisning och är det slutliga resultatet för ett företag efter 

finansiella poster, extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner samt skatt (Carlson, 

2004). Subramanian et al. (1993) använder sig i sin studie av begreppet årets resultat och delar upp 

de studerade företagen i två grupper; en grupp med positiva resultat för året och en grupp med 

negativa. Subramanian et al. (1993) tar upp fördelar med användning av årets resultat som mått på 

finansiell ställning och nämner att det enkelt går att få tag på via företagens årsredovisningar. 

Subramanian et al. (1993) menar också att det till skillnad från till exempel omsättningen, som 

Jones (1988) använder i sin studie, även tar hänsyn till vilka kostnader som företaget har. 

Subramanian et al. (1993) har utifrån den studie som beskrivs ovan funnit ett samband mellan 

företag med negativt årets resultat och sämre läsbarhet i företagens årsredovisningar. 

 

3.6.3 Kvinnliga styrelseledamöter och läsbarhet 

Ingen tidigare studie har genomförts kring relation mellan kvinnliga styrelseledamöter och 

årsredovisningars läsbarhet. Däremot kan könsfördelningen i styrelsen ha en påverkan på kvaliteten 

på den övervakande rollen som styrelsen har och även det ekonomiska resultatet för företaget 

(Campbell & Mingues-Vera, 2007). Miller och del Carmen Triana (2009) tar upp att flera studier 

har gjorts kring den påverkan som kvinnliga medlemmar i styrelsen har. Det finns enligt Grant och 

Taylor (2014) skillnad i hur män och kvinnor kommunicerar. Carter, Simkins och Simpson (2003) 

visar att företag som har kvinnliga medlemmar i bolagsstyrelsen också uppvisar ett högre värde på 

företaget. Erhardt, Werbel och Shrader (2003) drar i sin studie slutsatsen att en diversifierad 

styrelse, det vill säga innehållande minoriteter och/eller kvinnliga medlemmar, bidrar till ökad 

avkastning på investeringar och avkastning på tillgångar. Isidro och Sobral (2014) menar att 

kvinnor i styrelsen har en positiv inverkan på företagets prestationer och att företaget uppfyller 

etiska och sociala normer. Robinson och Dechant (1997) argumenterar att företag som har en mer 
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diversifierad styrelse ökar sina konkurrensfördelar i förhållande till företag med mindre 

diversifiering i sin styrelse. I sin studie visar Miller och del Carmen Triana (2009) att en 

jämställdhet i bolagsstyrelser har ett samband med utgifter för forskning och utveckling.  

 

3.6.4 Oberoende styrelseledamöter och läsbarhet 

I börsnoterade företag är det enligt Byrd och Hickman (1992) styrelsens uppdrag att skydda och 

främja aktieägarnas intressen. I de flesta styrelser återfinns några av företagets toppchefer samt 

ledamöter utifrån, oberoende ledamöter. Ledamöter från företaget ger värdefull information om 

företagets verksamhet, medan externa styrelseledamöter kan bidra med både kompetens och 

objektivitet vid utvärdering av chefers beslut (ibid.). Barnhart et al. (1994) menar även att bolag 

som har fler oberoende ledamöter i styrelsen förbättrar företagets prestationer. Inte heller för 

relation mellan oberoende styrelseledamöter och årsredovisningars läsbarhet har tidigare studier 

genomförts. 
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4. Resultat  

I kapitlet redovisas studiens resultat. Kapitlet inleds med summerande statistik följt av en 

korrelationsmatris. Detta följs av två multivariata regressionsmodeller med beroende variabel 

sidantal för rapporter från företagens hemsidor samt en med beroende variabel filstorlek för 

rapporter från Retriever. Kapitlet avslutas med en hypotesprövning. 

4.1 Summerande statistik 

En sammanställning av beroende, oberoende samt kontrollvariabler har gjorts i tabellen nedan. I 

tabellen visas medelvärde, median och spridning för de olika variablerna. 

 
Tabell 5. Summerande statistik. 
Variabler Medel Median s 1:a 25:e 75:e 99:e n 

Årets resultat (mkr) 4 602 1 301 7 966 -1 263 742 4 514 39 746 141 
Omsättning (mkr) 43 503 19 689 60 312 392 7 431 56 867 278 818 141 
Lönsamhet 0,09 0,07 0,09 -0,08 0,04 0,12 0,34 141 
Market-to-book 1,99 1,51 1,81 0,43 1,13 2,06 9,79 141 
Börsvärde (mkr) 74 201 26 720 115 396 2 891 16 078 69 210 509 750 141 
Storlek 17,4 17,1 1,17 14,9 16,6 18,1 20,0 141 
Företagets ålder 59 53 37 8 23 95 145 141 
Tillgångar (mkr) 203 823 36 706 798 224 468 15 480 79 554 4 509 453 141 
Antal kvinnor 2,6 2,0 1,4 0 2 3 5,6 141 
Andel kvinnor 0,27 0,27 0,12 0 0,17 0,36 0,59 141 
Antal oberoende 4,99 5 1,91 2 4 7 9 141 
Andel oberoende 0,55 0,55 0,20 0,21 0,42 0,69 1 141 

         ln(filstorlek 
hemsida) 4,77 4,79 0,33 4,03 4,56 4,94 5,48 141 
ln(filstorlek 
Retriever) 2,02 2,14 0,79 -0,57 1,57 2,53 3,27 141 
         
2013 

       
69 

2014               72 
”Årets resultat” är företagens redovisade resultat för året (mkr). ”Omsättning” är företagens redovisade nettoomsättning (mkr). 
”Lönsamhet” är kvoten av rörelseresultat delat med tillgångar. ”Market-to-book” är ett mått på tillväxt som räknas ut enligt 
följande: (börsvärde + skulder och avsättningar) / tillgångar. ”Börsvärde” är företagens börsvärde på balansdagen (mkr). 
”Storlek” är ln(börsvärde). ”Företagets ålder” är ålder på företagen vid balansdagen. ”Tillgångar” är företagens redovisade 
tillgångar på balansdagen (mkr). ”Antal kvinnor” är antalet kvinnliga styrelseledamöter på balansdagen. ”Andel kvinnor” är antal 
kvinnliga styrelseledamöter / antal styrelseledamöter. ”Antal oberoende” är antalet styrelseledamöter som är oberoende i 
förhållande till båda större aktieägare samt bolag och bolagsledning. ”Andel oberoende” är antal oberoende styrelseledamöter / 
antal styrelseledamöter. ”ln(filstorlek hemsida)” är den naturliga logaritmen för sidantalet hos årsredovisningar hämtade från 
företagens hemsidor. ”ln(filstorlek Retriever)” är den naturliga logaritmen för filstorleken i megabyte för årsredovisningar hämtade 
från Retriever. ”s” innebär variablernas standardavvikelse och ”1:a”, ”25:e”, ”75:e” samt ”99:e” innebär motsvarande percentil. 
”n” är antalet observationer, med andra ord antalet årsredovisningar, 
 

I tabellen ovan kan ses att antalet observationer, n, som gjorts är 141 till antalet, 69 för år 2013 och 

72 för år 2014. Samtliga mått har samma antal observationer. 
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Medelvärde för beroende variablerna, ln(filstorlek hemsida) och ln(filstorlek Retriever), är 4,77 

respektive 2,02. Medianen är 4,79 för måttet baserat på rapporterna från företagens hemsidor och 

2,14 för årsredovisningar hämtade från Retriever. Medelvärde och median för filstorlek från 

företagens hemsidor antar högre värden än filstorlek från Retriever vilket är väntat eftersom 

filstorleken från hemsidorna utgår från sidantalet istället för filstorlek i megabyte. 

 

Årets resultat har ett medelvärde på 4 602 miljoner kronor och median 1 301 miljoner kronor. 

Under perioden 2013-2014 har 10 av de 141 observationer som genomförts varit kopplat till företag 

som redovisat negativt resultat för året. Lönsamheten har ett medelvärde på 0,09 och median 0,07. 

Även variabeln lönsamheten uppvisar negativa värden för en del av observationerna, närmare 

bestämt för 7 av 141 observationer. 

 

Medelvärde för andel kvinnliga styrelseledamöter är 0,27 och motsvarande siffra för oberoende 

styrelseledamöter är 0,55 vilket visar att det i genomsnitt är 27 procent kvinnor och 55 procent 

oberoende ledamöter i styrelserna hos de företag som undersökts. I tabellen ovan kan även ses att 

det finns styrelser hos de företag som undersökts där antalet kvinnor är 0. Antalet observationer som 

är kopplat till styrelser utan kvinnliga styrelseledamöter är 5 till antalet. 

 

De beroende variablerna har en förhållandevis liten standardavvikelse vilket betyder att spridningen 

på måtten är liten. Resultat, omsättning, lönsamhet, börsvärde och tillgångar har alla större 

spridningar i förhållande till storleken på dess medelvärden. 

 

4.2 Korrelation 

Korrelation mellan beroende variablerna, oberoende variablerna samt kontrollvariablerna visas i 

följande tabell: 
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Tabell 6. Pearsons korrelationsmatris för kontrollvariabler och beroende variabler. 

Variabler ln(Ret) Lönsam Res (+/-) Res Kvinn Ober MTB Storlek Tillg Ålder Oms 

ln(hem) 0,300** −0,250** 0,094 0,117 0,102 −0,045 −0,231** 0,470** 0,337** 0,275** 0,409** 

ln(Retr) 
 

−0,157 −0,01 0,096 0,109 −0,238** −0,220** 0,227** 0,212* 0,095 0,201* 

Lönsam 
  

0,430** 0,155 0,101 0,178* 0,390** 0,061 −0,161 −0,131 −0,068 

Res (+/-) 
   

0,188* 0,106 0,112 −0,126 0,219** 0,059 0,063 0,106 

Res 
    

0,009 0,134 −0,087 0,661** 0,502** 0,216** 0,358** 

Kvinn 
     

−0,055 −0,069 0,053 0,075 −0,239** −0,019 

Ober 
      

−0,071 0,127 0,023 −0,137 0,115 

MTB 
       

−0,112 −0,113 −0,141 −0,055 

Storlek 
        

0,400** 0,386** 0,716** 

Tillg 
         

0,05 0,181* 

Ålder                     0,403** 
* p<0.05, ** p<0.01. ”ln(hem)” är den naturliga logaritmen för sidantalet hos årsredovisningar hämtade från företagens hemsidor. 
”ln(Retr)” är den naturliga logaritmen för filstorleken i megabyte för årsredovisningar hämtade från Retriever. ”Lönsam” är kvoten 
av rörelseresultat delat med tillgångar, det vill säga lönsamheten. ”Res (+/-)” är en dummyvariabel för årets resultat där 1 innebär 
vinst och 0 förlust. ”Res” är företagens redovisade resultat för året. ”Kvinn” är antal kvinnliga styrelseledamöter / antal 
styrelseledamöter. ”Ober” är andel oberoende styrelseledamöter i förhållande till större aktieägare, bolag samt bolagsledning och 
är kvoten av antal oberoende styrelseledamöter / antal styrelseledamöter. ”MTB” är ett mått på tillväxt som räknas ut enligt 
följande: (börsvärde + skulder och avsättningar) / tillgångar. ”Storlek” är ln(börsvärde) med börsvärde för balansdagen.”Tillg” är 
företagens redovisade tillgångar på balansdagen. ”Ålder” är ålder på företagen vid balansdagen. 
 

I korrelationsmatrisen ovan kan ses att en stark positiv korrelation hittas mellan storlek och 

omsättning (0,716) och korrelationen är signifikant vid 1 procent. Denna korrelation är över gränsen 

0,7 som satts för korrelationer, därav kommer variabeln omsättning inte att tas med i de multivariata 

regressionsanalyserna. Omsättning kan dock även det ses som ett mått på företagets storlek och 

därmed är den höga korrelationen med företagets storlek inte oväntad. Måttet på företagsstorlek 

som används i regressionsanalyserna är istället börsvärdet som logaritmerats med den naturliga 

logaritmen. Även variablerna storlek och årets resultat har en stark positiv korrelation (0,661) vid 

signifikansnivå 1 procent. Variabeln årets resultat ingår därför inte i de multivariata 

regressionsanalyserna för att undvika multikollinearitet. Däremot ingår dummyvariabeln årets 

resultat i form av vinst eller förlust i regressionerna. 
 

De två beroende variablerna filstorlek på rapporter från företagens hemsidor och filstorlek på 

rapporter från Retriever visar på positiv korrelation vid signifikans 1 procent. Detta innebär att när 

den ena beroende variabler ökar så ökar även den andra. Trots de två variablerna utgår från olika 

årsredovisningar och olika mått på dokumentens storlek finns ett relativt starkt samband, 

korrelationskoefficient 0,300. Lönsamhet som är den oberoende variabel som varit av störst intresse 

att undersöka i denna studie visar på negativ korrelation med båda beroende variablerna, koefficient 

-0,250 för rapporterna från företagens hemsidor och -0,157 för rapporten från Retriever. Det är dock 

bara det ena sambandet som är signifikant, korrelationen mellan lönsamhet och filstorleken hämtad 



 

40 
 

från företagens hemsidor. Denna korrelation är signifikant vid 1 procent. Dummyvariabeln för årets 

resultat och årets resultat som redovisat resultat visar inte på någon statistiskt signifikant korrelation 

med något av de olika måtten på läsbarhet. 
 

Variabeln för andel oberoende styrelseledamöter visar på en negativ korrelation med båda de 

beroende variablerna (-0,045 samt -0,238), dock är korrelationen med läsbarhetsmåttet från 

Retrieverfilerna det enda som är signifikant (p<0,01). Den negativa korrelationen som hittats tyder 

på att större andel oberoende styrelseledamöter leder till mindre omfattande årsredovisningar som 

skickas in till Bolagsverket. Variabeln andel oberoende styrelseledamöter visar också upp ett 

positivt samband (0,178) på signifikansnivå 5 procent med lönsamheten vilket antyder att en större 

andel oberoende ledamöter i styrelsen är förknippat med högre lönsamhet. Andel kvinnliga 

styrelseledamöter däremot visar endast ett signifikant samband med en annan variabel och det är 

med företagets ålder där korrelationskoefficienten är -0,239. Relationen mellan andel kvinnliga 

styrelseledamöter och ålder är negativ och signifikant på 1 procent vilket tyder på att företag med 

högre ålder har en mindre andel kvinnliga styrelseledamöter. 
 

Market-to-book har en negativ korrelation till båda de beroende variablerna (-0,231 samt -0,220). 

Detta tyder på att tillväxtföretag, det vill säga företag med högre värde på market-to-book, har 

mindre omfattande årsredovisningar. Båda dessa korrelationer är dessutom signifikant vid p<0,01. 

De beroende variablernas korrelation med variablerna storlek samt omsättning är också värda att 

notera. Korrelationen mellan företagens storlek och de två beroenden variablerna är 0,470 samt 

0,227 på signifikansnivå 1 procent. Omsättning kopplat till de två beroende variablerna för 

läsbarhet är 0,409 samt 0,201. Dessa värden är positiva och signifikanta vid p<0,05 respektive 

p<0,01. Resultatet indikerar att en ökad företagsstorlek samt ökad omsättning har ett samband med 

mer omfattande årsredovisningar. 
 

Både tillgångar och företagets ålder visar på positiva korrelationer med läsbarhetsmåtten. Redovisat 

värde på tillgångar (0,337 samt 0,212) visar med signifikans på 1 procent respektive 5 procent till 

filstorlek på årsredovisningar från företagens hemsidor respektive filstorlek på årsredovisning från 

Retriever. Även ålder visar på positiv korrelation (0,275 samt 0,095) med de båda måtten men 

endast korrelationen med läsbarhetsmåttet taget från företagens hemsidor är signifikant på nivå 1 

procent. 
 

Även om årets resultat, i form av redovisat resultat, inte visar på någon signifikant korrelation med 

måtten på läsbarhet så visar variabeln på signifikanta positiva samband på nivå 0,01 med storlek 
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(0,661), tillgångar (0,502), ålder (0,216) och omsättning (0,358). Detta ger ett resultat som säger att 

större företagsstorlek, mer tillgångar, högre ålder och högre omsättning är relaterat till ett högre 

resultat. En korrelation hittas även mellan omsättning och företagens ålder (0,403), denna är positiv 

och signifikant vid 1 procent. Korrelationen pekar på att äldre företag har högre omsättning. 
 

Korrelationsmatrisen visar också att fler variabler har signifikant korrelation vid nivå 0,01 med 

läsbarhetsmåttet från dokumentstorleken på årsredovisningarna som finns tillgängliga på företagens 

hemsidor än de som hämtats från Retriever. Det är dock samma mängd variabler som visar på 

signifikansnivå max 5 procent med de båda måtten på läsbarhet. 
 

4.3 Multivariat regressionsanalys 

Två multivariata regressionsanalyser har genomförts; en med beroende variabel filstorlek för 

årsredovisningar hämtade från företagens hemsidor och en med beroende variabel filstorlek utifrån 

årsredovisningar hämtade från Retriever. Regressionsanalysen har sammanställts i tabellen nedan. 
 
Tabell 7. Regressionskoefficienter för oberoende variabler i regressionsanalysen med beroende variabel ln(filstorlek 

hemsida) i modell 1 och ln(filstorlek Retriever) i modell 2. Värdena i parenteserna är signifikansvärden för de 

oberoende variablerna. 

Variabler Förväntat samband Modell 1 Modell 2 

Beroende 
 

ln(filstorlek hemsida) ln(filstorlek Retriever)  

  
 

 Oberoende 
 

 
    Lönsamhet  - −0,949 (0,004) −0,07 (0,936) 

   Årets resultat (+/-)  - 0,134 (0,22) −0,183 (0,527) 
   Andel kvinnliga styrelseledamöter  - 0,286 (0,154) 0,349 (0,515) 
   Andel oberoende styrelseledamöter  - −0,069 (0,580) −1,11 (0,001) 

  
 

 Kontrollvariabler 
 

 
    Storlek  + 0,104 (0,000) 0,153 (0,022) 

   Ålder  +/- 0,001 (0,249) −0,001 (0,594) 
   Tillgångar  +/- 4,98E-08 (0,131) 1,02E-07 (0,244) 
   Market-to-book  +/- −0,007 (0,659) −0,091 (0,026) 

  
 

 R2 
 

0,343 0,189 
Justerad R2 

 
0,303 0,14 

Signifikans 
 

0,000 0,000 
F 

 
8,624 3,852 

Observationer (n)   141 141 
”ln(filstorlek hemsida)” är den naturliga logaritmen för sidantalet hos årsredovisningar hämtade från företagens hemsidor. 
”ln(filstorlek Retriever)” är den naturliga logaritmen för filstorleken i megabyte för årsredovisningar hämtade från Retriever. 
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”Lönsamhet” är kvoten av rörelseresultat delat med tillgångar. ”Årets resultat (+/-)” är en dummyvariabel för årets resultat där 1 
innebär vinst och 0 förlust. ”Andel kvinnliga styrelseledamöter” är antal kvinnliga styrelseledamöter / antal styrelseledamöter. 
”Andel oberoende styrelseledamöter” är antal oberoende styrelseledamöter / antal styrelseledamöter. ”Storlek” är ln(börsvärde) 
med börsvärde för balansdagen. ”Ålder” är ålder på företagen vid balansdagen. ”Tillgångar” är företagens redovisade tillgångar 
på balansdagen (mkr).”Market-to-book” är ett mått på tillväxt som räknas ut enligt följande: (börsvärde + skulder och avsättningar) 
/ tillgångar. ”R2” är determinationskoefficienten för regressionen. ”Justerat R2” är justerat värde på determinationskoefficienten 
med hänsyn tagen till antal variabler. ”Signifikans” visar hela modellens signifikans. ”F” visar hur bra modellen passar 
populationen. ”Observationer (n)” är antalet observationer som genomförts, det vill säga antalet årsredovisningar. 
 

Regressionskoefficienterna för lönsamhet är negativa i båda regressionsanalyserna. Detta innebär 

att ökad lönsamhet hos de undersökta företagen är kopplade till en minskad filstorlek på 

årsredovisningarna. En ökad lönsamhet med 1 leder till en minskning av ln(filstorlek hemsida) med 

0,949 och en minskning av ln(filstorlek Retriever) med 0,07. Detta visar alltså att för de företag som 

undersökts har företag med en högre lönsamhet också bättre läsbarhet för årsredovisningarna Det är 

dock bara regressionskoefficienten i modell 1 som är signifikant på en nivå under 0,05 (signifikans 

0,004) som är nivån Bryman och Bell (2011/2013) tar upp som den högsta accepterade nivån inom 

samhällsvetenskaplig forskning. 
 

Årets resultat, i form av vinst eller förlust, visar på olika resultat i de två modellerna. För modell 1 

med beroende variabel filstorleken som är tagen från årsredovisningarna hämtade från företagens 

hemsidor är regressionskoefficienten positiv (0,134) medan den i modell 2 med beroende variabel 

filstorlek hämtad från Retriever är negativ (-0,183). Ingen av värdena är dock statistiskt signifikanta 

vid nivå p<0,05. 
 

Andel kvinnliga styrelseledamöter visar på positiva regressionskoefficienter (0,286 samt 0,349) 

men ingen av värden är signifikanta vid nivå 5 procent. Andel oberoende styrelseledamöter däremot 

visar på negativa regressionskoefficienter i båda modellerna (-0,069 samt -1,11) vilket innebär att 

större andel oberoende styrelseledamöter är förknippat med mindre omfattande rapporter. 

Sambandet är inte statistiskt signifikant för modell 1 men för modell 2 är signifikansvärdet lågt 

(0,001). 
 

De kontrollvariabler som ingår i regressionsanalyserna är storlek, ålder, tillgångar och market-to-

book, vilket kan ses i tabell 7. Storlek visar på statistisk signifikanta koefficienter i båda modellerna 

(0,000 samt 0,022). Koefficienterna är positiva (0,104 samt 0,153) vilket indikerar att större företag 

har större filstorlek på sina årsredovisningar. Företagens ålder visar på regressionskoefficienter med 

olika riktning samt (0,001 samt -0,001) i modell 1 och 2 men ingen av koefficienterna är statistiskt 

signifikant vid nivå p<0,05. Koefficienterna för tillgångar är positiv i de båda modellerna (4,98E-08 

samt 1,02E-07) vilket betyder att en ökning av företagens tillgångar leder till rapporter med högre 

filstorlek. Ingen av dessa regressionskoefficienter har dock en statistisk signifikans vid p<0,05. 
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Market-to-book visar negativa regressionskoefficienter i båda modellerna samt (-0,007 samt -0,091) 

och i modell 2 är koefficienten statistiskt signifikant vid nivå 0,026, motsvarande siffra för modell 1 

är 0,659. 
 

I korrelationsanalysen visade den beroende variabeln filstorlek utifrån årsredovisningarna från 

företagens hemsidor på fler statistiskt signifikanta korrelationer med lägre signifikansvärden än 

beroende variabeln för filstorlek utifrån årsredovisningarna i Retriever. I regressionsanalysen kan 

ses att variablerna i modell 1 som har en statistisk signifikans på max 5 procent är lönsamhet och 

storlek medan det i modell 2 är andel oberoende styrelseledamöter, storlek och market-to-book.  
 

Båda modellerna visar på en statistisk signifikans på 0,000 vilket visar på hög tillförlitlighet och 

god chans till generalisering enligt vad Bryman och Bell (2011/2013) förklarar om låga värden för 

statistisk signifikans. Den justerade determinationskoefficienten i denna analys var 0,303 i modell 1 

och 0,14 i modell 2. Detta innebär att de oberoende variablerna i regressionsanalysen förklarar 30,3 

respektive 14 procent av hur de beroende variablerna påverkas. Den justerade 

determinationskoefficienten för modell 1 har ett betydligt högre värde än i modell 2. Detta innebär 

att en högre del av variationen i den beroende variabeln filstorlek för årsredovisningarna tagna från 

företagens hemsidor kan förklaras med påverkan av de oberoende variablerna. 

4.4 Resultat av hypotesprövning 

I detta avsnitt visas studiens resultat kopplat till studiens hypoteser. 

4.4.1 Lönsamhet och läsbarhet 

Den första hypotesen som ställdes var: 

”H1 Årsredovisningar från företag med sämre lönsamhet har sämre läsbarhet” 

 

I korrelationsmatrisen (tabell 6) visas att lönsamheten är negativ korrelerad med båda beroende 

variablerna. Det är endast korrelationen till ln(filstorlek hemsida) som är statistiskt signifikant. I den 

multivariata regressionsanalysen (se tabell 7) kan ses att båda regressionskoefficienterna är negativa 

och att signifikansvärdena är 0,004 för modell 1 och 0,936 för modell 2. Hypotesen kan alltså 

bekräftas för årsredovisningar från företagens hemsidor medan resultatet pekar åt samma håll men 

inte är statistiskt signifikant för rapporterna från Retriever. 
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4.4.2 Årets resultat och läsbarhet 

Hypotes 2 lyder enligt följande: 

”H2 Årsredovisningar från företag som redovisar ett negativt resultat har sämre läsbarhet” 

 

I korrelationsmatrisen (tabell 6) gav årets resultat i form av värde samt vinst/förlust spretiga värden 

med olika riktning på korrelationerna och ingen av dem hade en statistisk signifikans på p<0,05. I 

regressionsanalysen (tabell 7) kan ses att dummyvariabeln årets resultat visade på positiv 

regressionskoefficient i modell 1 och negativ i modell 2 men inget av värdena var statistiskt 

signifikant. Således visar det empiriska materialet inget stöd för hypotes H2. 

 

4.4.3 Kvinnliga styrelseledamöter och läsbarhet 

Ytterligare två hypoteser låg till grund för denna studie, dessa var två hypoteser kring 

styrelsesammansättning som behandlas i detta och följande avsnitt. Den första berörde andel 

kvinnliga styrelseledamöter: 

”H3 Årsredovisningar från företag med lägre andel kvinnliga styrelseledamöter har sämre 

läsbarhet” 

 

Den enda variabel som visade statistiskt signifikant korrelation med andel kvinnliga 

styrelseledamöter var företagens ålder (se tabell 6). Denna korrelation var negativ och signifikant 

vid p<0,01 vilket innebär att äldre företag visade upp en lägre andel kvinnliga styrelseledamöter. I 

regressionsanalysen (tabell 7) visade båda modellerna på positiva regressionskoefficienter för andel 

kvinnliga styrelseledamöter men signifikansvärdena för variabeln var 0,154 i modell 1 och 0,515 i 

modell 2 vilket leder till att det saknas empiriskt stöd för att kunna bekräfta hypotes H3. 

 

4.4.4 Oberoende styrelseledamöter och läsbarhet 

Den andra hypotesen kring styrelsesammansättning berörde andel oberoende styrelseledamöter: 

”H4 Årsredovisningar från företag med lägre andel oberoende styrelseledamöter har sämre 

läsbarhet” 

 
Oberoende styrelseledamöter visade på negativ korrelation med båda beroende variablerna, endast 

korrelationen med filstorleken på rapporterna från Retriever var statistiskt signifikant vid nivå 5 

procent (se tabell 6). Variabeln oberoende styrelseledamöter visade också upp en positiv signifikant 

korrelation (p<0,05) med lönsamhet. I regressionsanalysen (tabell 7) kan ses att båda 



 

45 
 

regressionskoefficienterna är negativa med signifikansvärden 0,580 för modell 1 och 0,001 för 

modell 2. Hypotesen kan alltså bekräftas för årsredovisningar från Retriever medan resultatet pekar 

åt samma håll men inte är statistiska signifikant för rapporterna från företagens hemsidor. 

 

4.4.5 Övriga samband 

En kontrollvariabel som är av intresse att ta upp i detta avsnitt är företagens storlek. I 

korrelationsmatrisen ses att företagens storlek visar en positiv korrelation med båda beroende 

variablerna med signifikans 1 procent (se tabell 6). I regressionsanalyserna (tabell 7) kan ses att 

storlek har positiva korrelationskoefficienter i både modell 1 och 2 med signifikans 0,000 respektive 

0,022. Resultatet visar alltså på ett positivt statistiskt signifikant samband vid p<0,05 mellan 

företagens storlek och årsredovisningarnas läsbarhet. 
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4.5 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

Som tidigare nämnts uppvisar de olika oberoende variablerna olika resultat kopplat till 

årsredovisningarna hämtade från företagens hemsidor respektive Retriever. Ingen av de studerade 

oberoende variablerna som hypoteserna bygger på visar upp ett signifikant samband med båda 

rapporterna. Däremot visar lönsamhet en statistisk signifikant negativ regressionskoefficient med 

läsbarheten i årsredovisningarna hämtade från företagens hemsidor som beroende variabel. Även 

andelen oberoende styrelseledamöter visar en signifikant negativ regressionskoefficient men då med 

läsbarheten i rapporterna hämtade från Retriever som beroende variabel. Redovisat resultat i form 

av vinst eller förlust samt andel kvinnliga styrelseledamöter visar inte på signifikant korrelation 

med någon av de beroende variablerna. I tabellen nedan ges en sammanställning av hypotesernas 

resultat. 
 

H1 
Årsredovisningar från företag med sämre lönsamhet har 

sämre läsbarhet. 
Antydan till acceptans 

H2 
Årsredovisningar från företag som redovisar ett negativt 

resultat har sämre läsbarhet. 
Saknar empiriskt stöd 

H3 
Årsredovisningar från företag med lägre andel kvinnliga 

styrelseledamöter har sämre läsbarhet. 
Saknar empiriskt stöd 

H4 
Årsredovisningar från företag med lägre andel oberoende 

styrelseledamöter har sämre läsbarhet. 
Antydan till acceptans 

Tabell 8. Sammanfattning av hypotesernas resultat  
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5. Diskussion 

I kapitlet diskuteras studiens resultat kopplat till den teoretiska referensramen samt arbetets syfte. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om begränsningar i studien. 

5.1 Allmän diskussion 

I denna studie har påverkan på läsbarhet i årsredovisningar studerats, den beroende variabeln i de 

två undersökningarna som gjorts har båda varit mått på läsbarhet. Utgångspunkten för den beroende 

variabeln i detta examensarbete var att använda filstorleken i megabyte för årsredovisningar från 

företagens hemsidor och räkna fram den naturliga logaritmen av detta. Måttet var tänkt att likna det 

mått som Loughran och McDonald (2014) använt i sin studie. Loughran och McDonald (2014) har 

använt sig av textfiler från databasen EDGAR som är mer standardiserade än årsredovisningarna 

som hämtats från företagens hemsidor. De årsredovisningar som företagen själva tillhandahåller via 

sina hemsidor innehåller många gånger bilder och annat som påverkar filstorleken. Företagen kan 

även ha komprimerat filerna på olika sätt. Därför valdes istället sidantalet i dessa årsredovisningar 

som ett mått på filernas storlek och därmed även rapporternas läsbarhet. En ytterligare 

undersökning har skett med hjälp av de årsredovisningar som företagen lämnar in till Bolagsverket. 

Eftersom dessa hämtats från Retriever har årsredovisningarna blivit inskannade av Bolagsverket 

och filstorleken i megabyte av dessa antas ge motsvarande resultat som sidantalet i dessa rapporter 

skulle ha gjort. 
 

I resultatkapitel kan ses att medelvärdena för ln(filstorlek hemsida) och ln(filstorlek Retriever) antar 

värden som är betydligt högre än filstorlekarna i Loughran och McDonalds (2014) studie. 

Medelvärdet för filstorleken på de dokument som undersökts av Loughran och McDonald (2014) är 

1,43 megabyte vilket motsvarar värde 0,36 när det logaritmeras. I denna studie är motsvarande 

siffror 2,02 för ln(filstorlek Retriever) och 4,77 för ln(filstorlek hemsida). Jämförelsen mellan dessa 

värden försvåras dock av flera faktorer. Dels utgår värdena på filstorlek från olika filtyper och även 

olika mått. Loughran och McDonald (2014) utgår som nämnts ovan från filstorlek i megabyte av 

textfiler medan denna studie utgår från inskannade årsredovisningar samt PDF-filer från företagens 

hemsidor och måtten utgår från både sidantal och filstorlek i megabyte. En annan faktor som gör att 

storleken på årsredovisningarna kan skilja sig åt mellan denna studie och den som Loughran och 

McDonald (2014) genomfört är att de kollat på rapporter från åren 1994-2011 medan denna studie 

innefattar åren 2013-2014. Årsredovisningar har visat sig öka i omfattning under senare år (Li, 

2008; Loughran & McDonald, 2014) vilket nämnts tidigare i rapporten. Dessa faktorer gör som sagt 
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jämförelsen mellan läsbarheten i rapporterna svår, det blir med andra ord svårt att göra jämförelsen 

mellan nivån på läsbarhet i årsredovisningarna för företag som använder principbaserad 

redovisningsstandard respektive regelbaserad redovisningsstandard utifrån denna undersökning.  
 

Jämförelse med nivån på läsbarheten blir ännu svårare att göra med studier där andra mått på 

läsbarhet använts. Li (2008) tar upp att det för fog-index finns en skala som avgör hur läsbar en text 

är utifrån värdet som räknats fram. En text kan enligt Li (2008) till och med ses som oläsbar om 

värdet är 18 eller högre. För måttet som Loughran och McDonald (2014) tagit fram finns inte någon 

översättningstabell för vad olika värden på den naturliga logaritmen av filstorleken kan antas 

innebära för läsbarheten. Däremot samband mellan rapporternas storlek och lönsamhet, redovisade 

resultat, styrelsesammansättning samt företagens storlek kommer att diskuteras i avsnitten nedan. 

Resultaten från dessa områden är lättare att jämföra med tidigare undersökningar då de först satts i 

förhållande till läsbarheten för de undersökta företagen.  
 

Anledningen till att årsredovisningarna tagna från företagens hemsidor undersökts är att det främst 

är dessa som läses av aktieägare och potentiella aktieägare. Vi anser därför att läsbarheten i dessa 

rapporter borde ha störst möjlighet att påverka besluten hos aktieägare samt potentiella aktieägare. 

Jensen och Meckling (1976) tar upp agentteorin där agenten anlitas av principalen för ett speciellt 

uppdrag där de båda kan ha olika intressen. För ett börsnoterat företag kan aktieägarna ses som 

principaler och företagsledningen agenter. Aktieägarna har intresse i att få information om 

företagets ställning och prestationer för att kunna fatta beslut om köp, sälj eller bibehållande av sitt 

aktieinnehav (Xie et el., 2001) medan företagsledningen kan ha andra intressen. Chefer på företagen 

har ofta optioner och innehav av aktier i företagen de är anställda av (Bloomfield, 2002; Healy & 

Palepu, 2001). Bloomfield (2002) tar också upp IRH, Incomplete Revelation Hypothesis, och 

förklarar att den leder till att information som är offentlig men svår och kostsam att ta tillvara på 

också påverkar marknadspriserna mindre. Healy och Palepu (2001) menar att cheferna ofta gynnas 

ekonomiskt av att hålla en högre aktiekurs och Bloomfield (2002) tar upp att det i och med 

hypotesen IRH kan vara gynnsamt för cheferna att dölja ett sämre resultat i en rapport som har 

sämre läsbarhet för att på så vis också få mindre påverkan på aktiepriserna. På grund av detta ansåg 

vi att den årsredovisning som företagen skulle ha störst incitament att försämra läsbarheten i, för att 

mörka negativ information om resultat och lönsamhet, är årsredovisningarna de själva 

tillhandahåller via sina hemsidor. Därför anser vi också att resultaten kring samband mellan 

läsbarhet och lönsamhet respektive redovisat resultat borde vara av störst intresse att undersöka för 

rapporterna hämtade från företagens hemsidor. Studien visar också på att korrelationen mellan 
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lönsamhet och årsredovisningarna från företagens hemsidor är starkare och har dessutom statistisk 

signifikans vid nivå 1 procent.  
 

För styrelsens sammansättning däremot kan påverkan på rapporterna inlämnade till Bolagsverket 

antas vara större. De rapporter som lämnas ut via företagens hemsidor är även en form av 

marknadsföringsdokument där verkställande direktören för företagen kan vara med och påverka och 

vilja sprida information till företagets intressenter. Rapporten som är inlämnad till Bolagsverket, 

som också kan vara samma som den som hålls tillgänglig för aktieägarna, har inte några “krav” på 

tilltalande utseende och det borde inte heller finnas samma intresse att marknadsföra företaget i 

denna årsredovisning. Även resultatet pekar på att styrelsesammansättning har större korrelation 

med årsredovisningarna som lämnas in till Bolagsverket. Det statistiskt signifikanta samband som 

hittats mellan styrelsesammansättning och årsredovisningarnas läsbarhet är mellan oberoende 

styrelseledamöter och läsbarhet i årsredovisningarna hämtade från just Retriever, det vill säga 

rapporterna från Bolagsverket. 
 

Det finns ett regelverk för företag listade på börsen NASDAQ OMX Stockholm (NASDAQ, 2016). 

I detta står att företagen måste lämna ut offentlig information som är korrekt men även tydlig och 

informationen ska spegla företagets förhållanden (ibid.). Då denna studie kan sägas behandla 

tydlighet i information som ges ut offentligt ger detta regelverk en anledning till att denna studie är 

relevant samt att fler undersökningar inom ämnet vore motiverade att genomföra. Vi anser också att 

det i och med regelverket borde vara i företagens intresse att jobba med tydlighet och därmed 

läsbarhet i sina årsredovisningar. ÅRL (SFS 1995:1554) tar dock inte upp några riktlinjer för 

läsbarhet i årsredovisningar men Bokföringsnämnden har i ett uttalande (96:7) nämnt att delarna i 

årsredovisningen ska kunna läsas tillsammans utan svårigheter och den ska presenteras på ett sätt 

som gör den lättillgänglig. Även om inte ÅRL (SFS 1995:1554) tar upp läsbarhet så anser vi att 

företagen borde ta till sig av det uttalande som BFN gjort (96:7) och tänka på läsbarheten i sina 

årsredovisningar. 
 

You och Zhang (2009) visar i sin undersökning av komplexitet i finansiella rapporter att en mer 

komplicerad årsredovisning får olika konsekvenser för olika investerare. Rennekamp (2012) menar 

att det finns intressenter till företagen som inte tänker på att chefer har olika val att göra kring 

utformning av årsredovisningarna. Detta leder till att rapporter med sämre läsbarhet kan antas få 

olika konsekvenser för olika aktieägare och potentiella aktieägare. Som nämnts tidigare kan också 

olika erfarenhet leda till olika bedömning av läsbarhet (Tan et al., 2014). Samtliga dessa faktorer 

gör att en diskussion skulle kunna föras kring rättvisan som finns i påverkan av årsredovisningarnas 
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läsbarhet. Om de mindre erfarna aktieägarna har sämst möjligheter att ta till sig informationen vid 

en rapport med sämre läsbarhet kan det antas att dessa även utsätts för störst risk att fatta beslut som 

påverkar deras ekonomi negativt. Sen innebär IHR enligt Bloomfield (2002) att information som är 

svårare för marknaden att tillgodogöra sig också kommer att påverka marknadspriserna mindre. 

Dessa faktorer sammantaget handlar om konsekvenser av nivån på läsbarhet i de finansiella 

rapporterna. I denna undersökning har dock inte konsekvenser av sambanden studerats. 
 

5.2 Lönsamhet och läsbarhet 

Anledningen till att lönsamhet valdes ut som en variabel att undersöka var för att bland andra 

Carlson (2004) anser att detta är ett viktigt nyckeltal som är lämpligt vid jämförelse mellan olika 

företag. Eftersom nyckeltalet tar hänsyn till både kapitalvolym och företagens resultat visar det 

enligt Carlson (2004) på hur effektivt företaget använder sina resurser men framför allt på sina 

möjligheter att överleva på lång sikt. En aktieägare eller potentiell aktieägare som är intresserad av 

ett mer långsiktigt aktieinnehav borde därmed vara positivt inställda till företag som uppvisar god 

lönsamhet och mer skeptiska till företag som uppvisar sämre lönsamhet. För att företag ska uppvisa 

en positiv bild av företagets prestationer vid sämre lönsamhet kan de istället försöka dölja negativ 

information genom att skriva mer omfattande rapporter och på så vis försöka undanhålla negativ 

information från sina intressenter. 
 

Hypotes H1, att företag med sämre lönsamhet ger ut årsredovisningar med sämre läsbarhet, 

bekräftas för rapporter hämtade från företagens hemsidor. I resultatkapitlet kan ses att en negativ 

regressionskoefficient med statistisk signifikans 0,004 ses för lönsamhet i modell 1, det vill säga för 

beroende variabel filstorlek från företagens hemsidor. Bloomfield (2002) tar upp att en anledning 

till att chefer skulle vilja mörka information om sämre prestationer i rapporter med sämre läsbarhet 

är att ett sämre resultat kan leda till att deras framtidsutsikter, både inom och utom företaget, 

försämras. Många ledande chefer har också som tidigare nämnts ekonomisk vinning av att hålla en 

hög aktiekurs då de ofta har optioner och aktieinnehav i företaget de är anställda av (Bloomfield, 

2002; Healy & Palepu, 2001) vilka påverkas av upp- och nergångar i aktiepriserna. Detta gör att vi 

anser att det är logiskt att läsbarhet i årsredovisningarna från företagens hemsidor visar på starkast 

samband med företagens lönsamhet eftersom dessa finns tillgängliga för aktieägarna och andra 

intressenter. Motivet för företagsledningen att vilja undanhålla sämre prestationer anser vi känns 

lättare att förklara för årsredovisningarna från företagens hemsidor än de som lämnats in till 

Bolagsverket, hämtade från Retriever.  
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Årsredovisningarna som skickats in till Bolagsverket, visade även de på negativt samband med 

företagens lönsamhet. Dock var detta samband inte statistiskt signifikant. För dessa rapporter finns 

inte samma incitament att dölja information om sämre prestationer i rapporter med sämre läsbarhet 

då dessa endast lämnas in till Bolagsverket. För de allra flesta aktieägare och potentiella aktieägare 

borde årsredovisningen från företagens hemsidor vara den som läses och därmed borde inte 

Retrieverrapporterna ha lika stor påverkan på aktiepriserna, vilket Bloomfield (2002) som tidigare 

nämnts tar upp som ett incitament för företagen att skriva rapporter med sämre läsbarhet. Sen kan 

företagen välja att lämna in samma rapport till Bolagsverket som de håller tillgänglig via sina 

hemsidor. Således ansåg vi att det fanns stöd att förutspå att lönsamheten skulle ha ett negativt 

samband med årsredovisningarna hämtade från Retriever också. Viktigt att komma ihåg är dock att 

resultatet i studien visar ett samband som inte är signifikant vid p<0,05. 
 

Resultatet för hypotes 1 pekar åt samma håll som tidigare studier inom ämnet. Li (2008) har i sin 

studie visat på att företag med sämre lönsamhet tillhandahåller årsredovisningar med sämre 

läsbarhet. Både beroende variablerna som undersökts i denna studie pekar som visat åt detta håll 

men det är endast rapporterna från företagens hemsidor som visar på ett samband som har statistisk 

signifikans p<0,05 vilket skulle kunna göra att hypotes H1 accepteras. Det finns inget i 

undersökningen av Retrieverfilerna som pekar åt annat håll, däremot kan vi inte dra slutsatsen att 

koefficienterna är negativa för relationen med lönsamhet då de inte är statistiskt signifikanta vid den 

nivå som är vedertagen inom samhällsvetenskaplig forskning.  
 

Li (2008) har undersökt årsredovisningar utgivna av företag som redovisar enligt GAAP och i 

denna studie har årsredovisningar från företag som redovisar enligt IFRS undersökts. Van der 

Meulen et al. (2007) tar upp att det fortfarande diskuteras om en regelbaserad redovisningsstandard 

leder till högre kvalitet på redovisningsinformationen. Utifrån resultatet i denna studie kan inga 

skillnader fastslås mellan företag som redovisar enligt GAAP respektive IFRS. Undersökningens 

resultat för hypotes H1 visar på antydan till acceptans. För att kunna påstå att samma samband som 

hittats för företag som redovisar enligt GAAP även kan påstås för företag som redovisar enligt IFRS 

skulle ytterligare undersökningar behöva genomföras. Däremot pekar denna studie på ett resultat 

som är liktydigt med det resultat som Li (2008) kommer fram till och det gör också att inga direkta 

skillnader upplevs mellan principbaserad och regelbaserad redovisningsstandard. 
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5.3 Årets resultat och läsbarhet 

I denna studie gjordes också en undersökning av relationen mellan företagens redovisade resultat 

samt årsredovisningarnas läsbarhet. Årets resultat användes som mått på om företagen uppvisat 

vinst eller förlust, det vill säga positivt eller negativt årets resultat. Jones (1988) har i sin studie 

undersökt läsbarhet i delar av årsredovisningar och funnit samband mellan läsbarheten och 

företagens omsättning. Subramanian et al. (1993) ansåg dock istället att ett företags resultat är ett 

mer lämpligt mått då det även tar hänsyn till de kostnader som företagen har. I denna undersökning 

har årets resultat använts med stöd av argumentet från Subramanian et al. (1993).  
 

Hypotes H2, att företag med sämre resultat ger ut årsredovisningar med sämre läsbarhet, får inget 

empiriskt stöd i denna undersökning. Resultaten från korrelationsanalysen visar på svaga 

korrelationer och ingen är statistiskt signifikant vid signifikansnivå 5 procent. 

Korrelationskoefficienten och regressionskoefficienten kopplat till de olika måtten på läsbarhet 

antar dessutom olika riktning. Koefficienterna för beroende variabel årsredovisning tagen från 

företagens hemsidor har positiva värden medan koefficienterna för beroende variabel med rapporter 

hämtade från Retriever antar negativa värden. En positiv koefficient innebär att ett negativt resultat 

är förknippat med rapporter med bättre läsbarhet och motsatsen gäller för en negativ koefficient. 

Subramanian et al. (1993) visar i sin studie på att negativt redovisat resultat är förknippat med 

sämre läsbarhet i företags årsredovisningar. Resultatet från denna studie kan varken sägas bekräfta 

eller motsäga Subramanian et al. (1993) studie då hypotes H2 inte får stöd i empirin. Det blir 

således inte heller aktuellt att diskutera jämförelser mellan företag som redovisar enligt GAAP, som 

de företag Subramanian et al. (1993) undersökt, och företagen som omfattats av denna studie som 

redovisar enligt IFRS. 
 

Data från företagen som undersökts i detta arbete är hämtade från redovisningsåren 2013-2014. 

Under denna period har få av de undersökta företagen uppvisat ett negativt resultat för året. Endast 

10 av 141 observationer är sammankopplade med ett negativt resultat. Eftersom antalet företag som 

redovisat ett negativt resultat i undersökningen är få blir också risken större att andra faktorer än de 

som tagits upp i studien påverkar resultatet. För att kunna undersöka relationen mellan redovisat 

resultat och årsredovisningarnas läsbarhet anser vi att en mer omfattande undersökning bör göras 

där fler observationer också är kopplade till negativa redovisade resultat. 
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5.4 Kvinnliga styrelseledamöter och läsbarhet 

Andel kvinnliga styrelseledamöter och relation till läsbarhet i företagens årsredovisningar har valts 

att undersökas för att det enligt Grant och Taylor (2014) är skillnad på hur män och kvinnor 

kommunicerar. Utgångspunkten var alltså att undersöka om det fanns ett samband mellan dessa 

variabler och vilken riktning det eventuella sambandet hade. Inga tidigare studier har hittats där 

relationen mellan variablerna undersökts, vilket var ytterligare en anledning till att undersöka detta. 
 

Hypotes H3, att företag med lägre andel kvinnliga styrelseledamöter ger ut årsredovisningar med 

sämre läsbarhet, får inget empiriskt stöd i denna undersökning. Andel kvinnor i styrelsen visade på 

positiv korrelation med båda måtten för läsbarhet i årsredovisningarna men ingen av koefficienterna 

var signifikant vid p<0,05. Riktningen på korrelationskoefficienterna var alltså motsatta mot vad 

som angetts i hypotesen. I regressionsanalyserna kan ses att regressionskoefficienterna var positiva 

men signifikansvärdena för dessa var inte heller där under den accepterade nivån 5 procent. 

Signifikansvärdena var 0,154 för modell 1 och 0,515 för modell 2. Eftersom inga tidigare studier 

inom området hittats är det svårt att jämföra denna studies resultat med resultat från tidigare studier. 

Det har däremot undersökts vilken påverkan en diversifierad styrelse har på avkastning på 

investeringar samt avkastning på tillgångar. Erhardt et al. (2003) definierar en diversifierad styrelse 

som en styrelse innehållande minoriteter och/eller kvinnliga ledamöter och de kommer i sin studie 

fram till att en diversifierad styrelse är kopplat till ökad avkastning på både investeringar och 

tillgångar. I korrelationsmatrisen kan ses att andel kvinnliga styrelseledamöter i denna studie är 

positivt korrelerat med företagens lönsamhet vilket innebär att större andel kvinnliga 

styrelseledamöter är kopplat till högre lönsamhet. Dock är denna korrelationskoefficient inte 

statistiskt signifikant vid 5 procent och inga slutsatser kan dras från denna korrelation.  
 

Den enda variabeln som andel kvinnliga styrelseledamöter visade en statistiskt signifikant 

korrelation med var företagens ålder. Korrelationen är signifikant vid p<0,01 och 

korrelationskoefficienten är negativ. Detta innebär att företag med högre ålder visar på samband 

med lägre andel kvinnliga styrelseledamöter. Det var inte studiens huvudsakliga syfte att undersöka 

samband mellan de oberoende variablerna och kontrollvariablerna men detta är ändå värt att notera 

och detta anser vi skulle vara intressant att studera vidare. 
 

Den oberoende variabeln som hypotes H3 behandlar är andelen kvinnliga styrelseledamöter. 

Anledningen till att vi valt att undersöka just andelen var på grund av att vi ansåg att en högre andel 

kvinnliga styrelseledamöter också borde betyda att kvinnorna i styrelsen får större inflytande på 
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utformning av årsredovisningarna. Det hade kunnat vara intressant att undersöka kvinnliga 

styrelseledamöter som en dummyvariabel med värde 0 för inga kvinnliga ledamöter och värde 1 för 

styrelser innehållande minst en kvinna. För gruppdynamiken tror vi att det skulle kunna räcka med 

en kvinna för att få en förändring. I denna studie hade det dock blivit svårt att undersöka då antalet 

styrelser utan kvinnliga ledamöter endast fanns för 5 av de 141 observationerna. 

 

Då inga tidigare studier hittats kring samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 

finansiella rapporters läsbarhet blir jämförelse mellan principbaserad och regelbaserad 

redovisningsstandard svår att göra. 
 

5.5 Oberoende styrelseledamöter och läsbarhet 

Andel oberoende styrelseledamöter har valts att undersökas för att tidigare studier (se Byrd & 

Hickman, 1992) har visat att oberoende styrelseledamöter kan bidra med kompetens och 

objektivitet vid utvärdering av chefers beslut. Dessa ledamöter ansåg vi också skulle kunna påverka 

utformningen av företagens årsredovisningar. Inga tidigare studier har hittats gällande samband 

mellan oberoende styrelseledamöter och läsbarhet i årsredovisningar. 
 

För andel oberoende styrelseledamöter kopplat till läsbarheten i årsredovisningar hämtade från 

företagens hemsidor visar korrelationsmatrisen på negativ korrelation, dock är 

korrelationskoefficienten inte signifikant vid p<0,05. Även regressionskoefficienten är negativ men 

signifikansvärdet för denna är 0,580 vilket gör att koefficienten inte går att dra slutsatser utifrån. 

Som nämnts tidigare i diskussionen tror vi att rapporterna från företagens hemsidor, med andra ord 

de som finna tillgängliga för aktieägare, potentiella aktieägare och övriga intressenter, är mer 

förknippat med verkställande direktörens önskade marknadsförda bild av företaget. En styrelse 

skulle i så fall ha mer inflytande över de rapporter som företagen lämnar in till Bolagsverket, med 

andra ord de som kan hittas i Retriever, då marknadsföring av företaget inte är av samma vikt i 

dessa dokument. 
 

Hypotes H4, att företag med lägre andel oberoende styrelseledamöter ger ut årsredovisningar med 

sämre läsbarhet, bekräftas för rapporter hämtade från Retriever. Korrelationen är negativ och 

signifikant vid signifikansnivå 1 procent. I regressionsanalysen kan ses en negativ 

regressionskoefficient med signifikansvärde 0,001. Detta resultat är i linje med de antaganden som 

vi gjort kring att företagens styrelser har större möjlighet att påverka årsredovisningarna som 
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lämnas till Bolagsverket. Det är även överensstämmande med det Byrd och Hickman (1992) tar upp 

som styrelsens uppdrag, att skydda och främja aktieägarnas intressen. You och Zhang (2009) tar 

upp att komplexa finansiella rapporter har olika påverkan på olika investerare. En rapport med 

bättre läsbarhet gör alltså enligt You och Zhang (2009) att en större andel av investerarna kan ta till 

sig informationen och detta anser vi borde vara i linje med att skydda och främja aktieägarnas 

intressen. 
 

Resultatet tyder på att en högre andel oberoende styrelseledamöter är förknippat med rapporter som 

har bättre läsbarhet. Viktigt att komma ihåg är dock att även om riktning på koefficienterna för 

årsredovisningarna tagna från företagens hemsidor var negativ så var inte detta samband statistiskt 

signifikant vid p<0,05. Resultatet ger ändå en antydan till acceptans av hypotes H4 utifrån 

diskussionen ovan. Då inga tidigare studier genomförts kring andel oberoende styrelseledamöter 

och årsredovisningars läsbarhet blir jämförelse mellan principbaserad och regelbaserad 

redovisningsstandard svår att göra även i detta fall. 
 

En annan korrelation som noterats under studien är korrelationen mellan andel oberoende 

styrelseledamöter och företagens lönsamhet. Korrelationskoefficienten för dessa är 0,178 och den är 

signifikant vid p<0,05. Som nämnts i teorikapitlet har tidigare studier visat på positiv korrelation 

med företagens prestationer (se Barnhart et al., 1994). Detta är inget som vi fördjupat oss mer i men 

vi anser att det vore intressant att studera detta vidare. 
 

5.6 Företagens storlek och läsbarhet 

Den enda variabel som i studien har signifikant samband (vid p<0,05) med både årsredovisningarna 

från företagens hemsidor samt Retriever är företagets storlek. Storleken har positiv signifikant 

korrelation med båda rapporterna och även i regressionsanalyserna visas att 

regressionskoefficienterna för storlek är positiv och signifikant. Li (2008) kommer i sin 

undersökning fram till samma resultat; större företag har rapporter med sämre läsbarhet. Vi finner 

alltså även i denna studie stöd för att påstå att större företag genererar mer omfattande 

årsredovisningar, vilket Loughran och McDonald (2014) menar innebär rapporter med lägre 

läsbarhet. Jones (1988) har tidigare undersökt relationen mellan företagens omsättning och läsbarhet 

och funnit att en högre omsättning är kopplat till sämre läsbarhet i företagens årsredovisningar. I 

denna studie visade omsättning och företagsstorlek på stark positiv korrelation (0,716) vilket ledde 

till att omsättning uteslöts i regressionsanalyserna. Däremot skulle även omsättning kunna ses som 
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ett mått på företagens storlek. Därmed kan resultatet från Jones (1988) undersökning anses visa 

liknande resultat som denna undersökning kring kopplingen mellan företagens storlek och 

årsredovisningarnas läsbarhet. 
 

Både Jones (1988) och Li (2008) har undersökt företag som redovisar enligt redovisningsstandarden 

GAAP. I denna studie har företag som redovisar enligt IFRS studerats. Ingen skillnad mellan dessa 

studier kan noteras kring företagsstorlekens relation till årsredovisningarnas läsbarhet, samtliga 

undersökningar visar på ett samband mellan större företag och årsredovisningar med sämre 

läsbarhet. Då Jones (1988) och Li (2008) använt sig av andra mått på läsbarhet blir således en 

jämförelse mellan läsbarheten i årsredovisningarna mellan dessa tre undersökningar svåra att göra. 
 

5.7 Begränsningar i studien 

I studien fanns som nämnts tidigare inte möjlighet att få tag i årsredovisningar i form av en textfil 

utan dokumenten fanns enbart tillgängliga i PDF-format. Detta minskade chansen att kunna 

redigera i dokumentet och exempelvis kunna plocka ut text och undersöka olika delar av 

årsredovisningarna i studien. Inte heller bilder kunde plockas bort ur årsredovisningarna vilket 

försvårade mätningen av filstorleken då bilder kan antas öka filstorleken. För att på bästa sätt 

efterlikna Loughran och McDonalds (2014) mått på läsbarhet har filstorleken mätts i sidantal för 

årsredovisningarna som finns tillgängliga via företagens hemsidor och som filstorlek i megabyte för 

inskannade årsredovisningar hämtade från Retriever. Detta har dock lett till att dessa två mått på 

filstorlek inte är fullt ut jämförbara med varandra till värde, däremot relationen mellan dessa antas 

ge bättre jämförbarhet.  
 

Vi har inte studerat bakomliggande faktorer till sambanden som hittats, eller påverkan sambanden 

får på till exempel aktiepriset. Detta var inte heller syftet med denna studie utan det vara istället att 

undersöka huruvida samband fanns och vilka dessa samband var.  

 

I studien har redovisningsåren 2013 och 2014 undersökts. Om fler år tagits med hade en jämförelse 

kunnat göras mellan olika årtal och utveckling över tiden hade kunnat undersökas. Denna studie 

visar snarare resultat för en viss tidpunkt, även om två årtal undersökts.  
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet sammanställs de slutsatser som dragits av arbetet. Studiens praktiska samt 

teoretiska bidrag redovisas och förslag till fortsatta studier ges. 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att utifrån årsredovisningars filstorlek undersöka om det finns ett 

samband mellan årsredovisningars läsbarhet och företagens lönsamhet, redovisade resultat samt 

andel oberoende och kvinnliga styrelseledamöter. 
 

Resultatet i denna studie visar på ett samband mellan sämre lönsamhet och sämre läsbarheten hos 

årsredovisningar hämtade från respektive företags hemsida. Detta är i linje med tidigare studie 

genomförd av Li (2008). Rapporterna som företagen tillhandahåller via sina hemsidor antas också 

vara de det finns störst incitament för företagens högre chefer att påverka läsbarheten i. Resultatet 

för rapporterna som lämnats in till Bolagsverket, hämtade från Retriever, visar på samma riktning 

men ett samband kunde inte bekräftas. Dessa rapporter anser vi borde vara av mindre intresse att 

försöka dölja information i då de inte når de flesta aktieägare och potentiella aktieägare och således 

inte heller borde påverka aktiekursen. 
 

Studiens resultat visar också ett samband mellan lägre andel oberoende styrelseledamöter och sämre 

läsbarhet i årsredovisningar inlämnade till Bolagsverket. Årsredovisningarna som skickas till 

Bolagsverket antas ha störst påverkan från styrelsen och därmed kan resultatet från denna rapport 

anses ha störst tyngd. Även rapporterna som hämtats från företagens hemsidor visade på samband 

med samma riktning med andel oberoende styrelseledamöter men detta samband kunde inte 

bekräftas. 
 

Denna studie kunde inte visa på något samband mellan årsredovisningars läsbarhet och andel 

kvinnliga styrelseledamöter samt redovisat resultat. Subramanian et al. (1993) visade i sin studie ett 

samband mellan negativt redovisat resultat och sämre läsbarhet i årsredovisningar, men ett sådant 

samband kunde inte styrkas i denna undersökning. En annan faktor som inte omfattades av studiens 

hypoteser är relationen mellan företagens storlek och årsredovisningarnas läsbarhet. Detta är den 

enda av de oberoende variabler som studerats som visar på samband med båda typerna av 

årsredovisningar i regressionsanalyserna. Detta leder till att resultatet indikerar att större företag 

utger årsredovisningar som har sämre läsbarhet. Detta resultat bekräftar de resultat som Jones 
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(1988) och Li (2008) hittat gällande samband mellan större företag och årsredovisningar med sämre 

läsbarhet. 
 

I denna studie kunde ingen jämförelse göras mellan nivån på läsbarhet i årsredovisningar kopplat 

till regelbaserad respektive principbaserad redovisningsstandard. Däremot kunde en jämförelse 

göras mellan läsbarhet kopplade till olika redovisningsstandarder och finansiell prestation. Ingen 

skillnad kunde ses mellan läsbarhet och företagens lönsamhet för företag som följde principbaserad 

redovisningsstandard jämfört med regelbaserad redovisningsstandard. Resultatet från denna studie 

pekar åt samma håll som de resultat Li (2008) fått vid studie av företag som redovisar enligt 

regelbaserad redovisningsstandard. För resultat kopplat till läsbarhet i årsredovisningarna var 

jämförelse svårare att göra då stöd saknades i empirin. 
 

6.2 Studiens bidrag 

Denna studie undersöker läsbarheten i svenska företags årsredovisningar vilket breddar tidigare 

studier som främst undersökt amerikanska företags finansiella rapporter (se bland andra Jones, 

1988; Lehavy et al., 2011; Li, 2008; Loughran & McDonald, 2014; Subramanian et al., 1993). 

Studien har inte undersökt skillnader gällande nivå på läsbarhet hos årsredovisningar som kan 

påträffas mellan redovisning enligt regelbaserad standard som finns i USA och principbaserad 

standard som finns i Europa. Studien bidrar däremot till att öka insikten om hur läsbarheten i 

årsredovisningar ser ut i principbaserad redovisningsstandard och till att en viss jämförelse kan 

göras mellan de båda standarderna. 
 

Examensarbetet bidrar också till att relationer mellan årsredovisningars läsbarhet och finansiella 

prestationer studeras ytterligare, se tidigare studier genomförda av Li (2008) och Subramanian et al. 

(1993). Studien är även till akademisk nytta då det ej tidigare har studerats vilken påverkan 

styrelsesammansättning har på finansiella rapporters läsbarhet. 

 

6.2.1 Studiens empiriska nytta 

Som det i studien har påvisats är årsredovisningar ett viktigt sätt för företag att kommunicera med 

sina intressenter. Denna studie visar på hur utformningen av dessa ekonomiska rapporter påverkar 

läsbarheten och därmed också företagens kontakt med investerare och andra nyckelintressenter. 

Detta kan företagen ta till sig för att förbättra sin kommunikation med omgivningen. De som skapar 
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årsredovisningar bör även ha i åtanke att se över rapporternas omfattning då den enligt Loughran 

och McDonald (2014) påverkar läsbarheten. Det kan vara en god idé att undvika att ta med onödig 

information i årsredovisningen och att tänka på hur informationen tas tillvara av läsaren. För läsare 

av årsredovisningar kan det istället vara befogat att tänka på att årsredovisningar kan vara 

utformade på olika sätt beroende på hur lönsamt företaget är. 

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Vid fortsatta studier skulle börslistorna för Mid Cap och Small Cap kunna undersökas för att se om 

ett samband kan hittas mellan bland annat lönsamhet och årsredovisningarnas läsbarhet. En 

jämförelse skulle också kunna göras mellan Small Cap, Mid Cap och Large Cap för att se om 

skillnader finns. Även fler år skulle kunna tas med i undersökningen för att studera utvecklingen av 

läsbarhet för årsredovisningar över tiden. Undersökningen skulle även kunna tas ner till 

företagsnivå för att se hur läsbarheten för företag förändras över en tidperiod. Sedan skulle 

paralleller mellan studien kunna dras till denna studie. Även olika delar av årsredovisningarna 

skulle kunna studeras och jämföras. 
 

En fortsatt studie skulle även kunna genomföras genom att studera skillnader i årsredovisningars 

läsbarhet mellan olika branscher för att göra jämförelser och eventuellt hitta ett samband eller 

gemensamt mönster. Vid fortsatt forskning kan det även vara aktuellt att genomföra en studie inom 

läsbarhetsområdet som både tar med företag som omfattas av principbaserad redovisningsstandard 

och företag som omfattas av regelbaserad redovisningsstandard för att ytterligare undersöka 

eventuella skillnader och likheter mellan dessa. 
 

Ett ytterligare område att studera vidare är baserat på statistiskt signifikanta korrelationer som 

hittats i denna studie. Korrelationerna som avses är mellan andel oberoende styrelseledamöter och 

lönsamhet samt andel kvinnliga styrelseledamöter och företagens ålder. Då tidigare studier visat på 

tvetydiga resultat kring samband mellan andel oberoende styrelseledamöter och företagens 

lönsamhet vore det intressant att studera denna relation djupare. Angående andel kvinnliga 

styrelseledamöter kopplat till företagens ålder har inga tidigare studier undersökts, dock skulle även 

detta vara intressant att studera vidare.  
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Bilaga 1  Lista över företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap 
 
 



 

 
 

Bilaga 1 Lista över företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap 
Lista över företag som ingått i studien, inklusive de som sedan försvunnit genom bortfall. 
 

1	 AAK 
2	 ABB 
3	 Alfa Laval 
4	 Assa Abloy 
5	 AstraZeneca 
6	 Atlas Copco 
7	 Atrium Ljungberg 
8	 Autoliv 
9	 Axfood 

10	 Axis 
11	 Balder 
12	 Betsson 
13	 BillerudKorsnäs 
14	 Boliden 
15	 Castellum 
16	 Com Hem Holding 
17	 Dometic Group 
18	 Electrolux 
19	 Elekta 
20	 Ericsson 
21	 Fabege 
22	 Fingerprint Cards 
23	 Getinge 
24	 H&M 
25	 Handelsbanken 
26	 Hexagon 
27	 Hexpol 
28	 Holmen 
29	 Hufvudstaden 
30	 Husqvarna 
31	 ICA Gruppen 
32	 Industrivärden 
33	 Indutrade 
34	 Intrum Justitia 
35	 Investor 
36	 JM 
37	 Kinnevik 
38	 Klövern 
39	 Latour 
40	 Lifco 
41	 Loomis 
42	 Lundberg 
43	 Lundin Mining Corporation 



 

 
 

44	 Lundin Petroleum 
45	 Meda 
46	 Melker Schörling 
47	 Millicom International Cellular 
48	 MTG 
49	 NCC 
50	 NetEnt 
51	 Nibe Industrier 
52	 Nobia 
53	 Nordea Bank 
54	 Pandox 
55	 Peab 
56	 Ratos 
57	 SAAB 
58	 Sandvik 
59	 SCA 
60	 SEB 
61	 Securitas 
62	 Skanska 
63	 SKF 
64	 SSAB 
65	 Stora Enso 
66	 Sweco 
67	 Swedbank 
68	 Swedish Match 
69	 Swedish Orphan Biovitrum 
70	 Tele2 
71	 TeliaSonera 
72	 Tieto 
73	 Trelleborg 
74	 Unibet Group 
75	 Wallenstam 
76	 Wihlborgs Fastigheter 
77	 Volvo 

 


