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Sammanfattning 

 

Titel: Sambanden mellan styrelsesammansättningar och narrativ kompletterande 

information - en kvantitativ studie av svenska företag. 

 

Nivå: C-uppsats (kandidatuppsats) i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Ellinor Lindström och Fredrik Lidman  

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2016- juni  

 

Syfte: Narrativ kompletterande information är ett hjälpmedel för att öka förståelsen för 

vad som presenteras i årsredovisningars finansiella rapporter. Mängden information kan 

variera stort mellan olika företag då det saknas tydlig lagstiftning kring detta. Styrelsen 

ansvarar för att årsredovisningen stämmer med verkligheten. Syftet med den här studien 

är att undersöka sambandet mellan omfattningen narrativ kompletterande information 

till poster rapporterade i årsredovisningarnas finansiella rapporter och företagens 

styrelsesammansättning och storlek. 

 

Metod: Studien är genomförd med en kvantitativ metod. Vi har utifrån tidigare 

forskning och teorier formulerat ett antal hypoteser som testats för att kunna bekräftas 

eller förkastas. Data har samlats in genom innehållsanalys då vi undersökt 

årsredovisningar från 75 företag noterade på Nasdaq OMSX inom segmentet Large 

Cap.  

 

Resultat & slutsats: Resultaten i denna studie visar endast ett par svaga samband, vi 

ser att både kvinnliga ledamöter och ledamöter oberoende mot större aktieägare har ett 

svagt positivt samband med narrativ kompletterande information. Gällande 

styrelsestorlek samt utbildning hittar vi inga samband alls mellan dessa faktorer och 

narrativ kompletterande information.  

 



 

 

Förslag till fortsatt forskning: För fortsatt forskning föreslår vi att ett större urval tas 

med, samt eventuellt fler faktorer för styrelsesammansättningen. Vi tror att ett större 

urval skulle kunna visa på starkare samband än vad vi fått fram i vårt resultat. 

Ytterligare studier vore att undersöka relationen mellan ägare och ledning och hur 

denna relation påverkar omfattningen av den narrativa kompletterande informationen. 

En annan aspekt som kan vara intressant att undersöka är revisorns påverkan på narrativ 

kompletterande information. Till sist föreslår vi en studie där varje post i resultat- och 

balansräkningen jämförs för att undersöka förekomsten utav impression management 

och hur detta påverkas utav styrelsesammansättningen. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien tar upp omfattningen av narrativ kompletterande 

information i årsredovisningar samt hur denna påverkas av styrelsesammansättningen. 

Tidigare studier har genomförts utomlands men inte på den svenska marknaden. Vårt 

bidrag är att vi studerar denna relation hos företag registrerade på Nasdaq OMXS inom 

segmentet Large Cap. Vi undersöker även arbetstagarrepresentanternas påverkan på 

narrativ kompletterande information, en aspekt som inte undersökts tidigare. 

 

Nyckelord: Årsredovisning, narrativ kompletterande information, omfattning, 

styrelsesammansättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

Title: The relationships between board composition and complementary narrative 

information - a quantitative study of Swedish companies 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Ellinor Lindström and Fredrik Lidman 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2016- June 

 

Aim: Narrative complementary information is a tool to increase understanding of what 

is presented in the financial statements of annual reports. In the absence of clear 

legislation the amount of information between different companies may vary greatly. 

The Board is responsible for the annual report to reflect reality. The aim of this study is 

to examine the relationship between the scope of the narrative additional information to 

items reported in the annual reports financial statements and how it is influenced by 

corporate board composition and size 

 

Method: The study was conducted with a quantitative approach. Based on previous 

research and theories we have formulated a number of hypotheses to be tested and 

confirmed or rejected. Data were collected through content analysis as we examined the 

annual reports of 75 companies listed on the Nasdaq OMXS in the Large Cap-segment. 

 

Result & conclusions: The results of this study show only a few weak associations. We 

find that both female members and members independent of the major shareholders 

have a weak positive relationship with the narrative complementary information. There 

are no correlation at all to be found between board size and education and narrative 

complementary information. 



 

 

 

Suggestions for future research: For further research we propose that a larger sample 

is taken and perhaps other factors for the board structure. We believe that a larger 

sample would show a stronger relationship than we have produced in our results. 

Another study could be to examine the relationship between owners and management 

and how it affects the scope of the narrative complementary information. Another 

interesting aspect  to investigate could be the impact of auditors on narrative 

complementary information Finally, we propose a study where every item in the income 

statement and balance sheet are compared to determine whether impression 

management are applied and how this is affected out of board structure. 

 

Contribution of the thesis: The study brings up the scope of narrative complementary 

information in annual reports and how this is affected by the board structure. Previous 

studies have been performed abroad but not in the Swedish market. Our contribution is 

that we study this relationship on companies listed on Nasdaq OMXS in the Large Cap 

segment. We also investigate the impact of employee representatives on narrative 

complementary information, an aspect not examined before. 

 

Key words: Annual Report, narrative complementary information, scope, board 

composition. 
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1. Inledning 

 

I det första kapitlet går vi igenom vad narrativ kompletterande information innebär 

samt vilken nytta man kan ha utav den. Vi går vidare med en problemdiskussion där vi 

definierar narrativ kompletterande information och tar upp problem och lösningar 

kring denna. Kapitlet avslutas med syfte samt avgränsningar för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Alla större företag skall enligt Årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 1995:1554) upprätta en 

årsredovisning där företagets förvaltning och räkenskaper sammanställs. Dessa 

dokument kan vara omfattande och ibland svårtydda för den oinsatte, vilket kan vara 

fallet bland företagets intressenter. 

Intressenterna till ett företag är många och deras intresse i och nytta av företaget kan 

variera stort, förklarar Yekini, Adelopo, Andrikopoulos och Yekini (2015). Tauringana 

och Mangena (2014) menar att alla inte heller har möjlighet eller kunskap att ta till sig 

informationen på det sätt den presenteras i årsredovisningen då den till stor del består av 

siffror och fackspråk. För att även dessa intressenter ska kunna ha en chans att få en 

rimlig bild av företaget och därmed undvika informationsasymmetri är narrativ 

kompletterande information ett viktigt verktyg, vars betydelse i årsredovisningar är 

väldokumenterad inom redovisningslitteraturen (Beattie, McInnes & Fearnley, 2004; 

Rutherford, 2002). Tidigare studier utförda i Storbritannien (Bartlett & Chandler, 1997; 

Tauringana & Mangena, 2006) har visat på att de narrativa delarna av årsredovisningar 

är de mest lästa delarna både för insatta och oinsatta investerare. Empirisk forskning 

som utgått från data från USA och Kanada visar liknande resultat (Tauringana & 

Mangena, 2006). Omfattningen av narrativ kompletterande information företagen väljer 

att redovisa spelar enligt Barako (2007) stor roll för förståelsen av företagets situation 

samt är ett sätt att styra läsarnas uppfattning om företagets ekonomiska tillstånd och 

därigenom vilken nytta varje intressent har möjlighet att skaffa sig utav företaget.  

 

Narrativ information i årsredovisningar skall enligt Accounting Standards Board (ASB) 

(2006) och International Accounting Standards Board (IASB) (2010) utgöra både 

komplement och tillägg till bokslutet. I ASB (2006) framgår det att tilläggsinformation 

beskrivs som information som inte redovisas i årsredovisningens finansiella rapporter 
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men som ändå ger användbar information angående företaget och dess prestanda samt 

anses vara relevant både för att utvärdera tidigare resultat och för att värdera företagets 

framtidsutsikter. Kompletterande information anses å andra sidan ge ytterligare 

förklaring till poster som redovisas i bokslutet. 

 

Narrativ information tas även upp i ÅRL 6:1 (SFS 1995:1554) där det förkunnas att det 

i förvaltningsberättelsen skall lämnas upplysningar om sådana förhållanden som är 

viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och 

resultat men som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna. I 

samma paragraf tas också narrativ kompletterande information upp då paragrafen säger 

att när det behövs för förståelsen av årsredovisningen så skall förvaltningsberättelsen 

innehålla ytterligare upplysningar om de poster som tas upp i andra delar av 

årsredovisningen. Bokföringsnämnden (BFN) har specificerat de händelser och 

upplysningar som anses viktiga att ta med i förvaltningsberättelsen. Bland annat ska 

information om viktiga förändringar i verksamheten lämnas, väsentliga förändringar i 

ägarstrukturen samt viktiga externa faktorer som påverkat företagets resultat och 

ställning tas med (BFNAR 2012:1 allmänt råd 3.7). 

 

Något som kan påverka omfattningen av narrativ kompletterande information är vilket 

regelverk man använder. Det finns två regelverk, det principbaserade International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och det regelbaserade Generally Accepted 

Accounting Principles (GAAP), förklarar Liu, Yuen, Yao och Chan (2014). 

Principbaserat regelverk bygger på bedömningar, exempelvis av begrepp som 

“väsentlighet”, “obetydlig” och “ till större del” medan det regelbaserade regelverket 

utgår från direkta mått, som till exempel procentsatser eller beloppsgränser (Törning, 

2013, november). Liu et al. (2014) menar att man i USA använder sig utav GAAP 

medan Europa använder sig utav IFRS. Eftersom IFRS bygger på bedömningar är det 

ett flexibelt regelverk där utövarna måste göra professionella bedömningar vilket en del 

menar kan leda till manipulation av finansiella rapporter och resultatredovisning, 

förklarar Liu et al. (2014). Författarna menar vidare att många tvivlar på förmågan hos 

företag att göra korrekta bedömningar och anser att GAAP är att föredra (Liu et al., 

2014). Iatridis (2011) å sin sida menar att företag i länder som tillämpar IFRS visat sig 

mer villiga att lämna ut narrativ information än amerikanska företag. Vidare förklarar 
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Iatridis (2011) att kvalitén och transparensen ökat hos företag som gått från GAAP till 

IFRS. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

I ÅRL (SFS 1995:1554) framgår det att narrativ kompletterande information ska lämnas 

när det behövs för förståelsen av årsredovisningen. Denna uppmaning lämnar en hel del 

utrymme för företagen att tolka vad som kan anses viktigt och inte eftersom lagen inte 

specificerar vilka poster och hur mycket kompletterande information som ska tas med 

till varje post vilket betyder att detta kan liknas med frivillig redovisning. Detta kan i sin 

tur leda till stora variationer gällande i vilken omfattning olika företag tillämpar narrativ 

kompletterande information beroende på vilka poster i bokslutet företagen anser vara 

viktiga att förklara och vilka de väljer att fokusera på. Tauringana och Mangena (2006) 

har tidigare studerat brittiska börsnoterade företag, vilka även de tillämpar IFRS, och 

där funnit mycket stora variationer. Deras undersökning visade att som minst 

kommenterades det på 0 procent av posterna, medan medelvärdet av kommentarernas 

omfattning var 39,9 procent (Tauringana & Mangena, 2006). Denna fria lagstiftning ger 

även möjlighet att vinkla information och således ge en skev bild av företaget, genom 

att kommentera mer på vissa delar och låta bli att kommentera andra (Abrahamson & 

Park, 1994; Yuthas, Rogers & Dillard, 2002). 

 

Vi definierar narrativ kompletterande information som information vilken hänvisar till 

och förklarar specifika siffror i bokslutet. Meningen med sådan information är att 

informera läsaren om varför siffror är högre, lägre eller samma jämfört med föregående 

period. Vår definition stämmer överens med den definition som Cole och Jones (2005) 

har när de säger att kompletterande information skall förklara den information som 

återfinns i bokslutet. Att förstå varför det skett en ökning eller minskning i bokslutet kan 

vara viktigt för ett investeringsbeslut. Till exempel; att förklara förändringarna i 

inkomst och vinst kan hjälpa investerare att förutse kommande inkomster och vinster 

samt om nuvarande trender kommer att hålla i sig. Kompletterande narrativ information 

i årsredovisningar hjälper även oinsatta investerare att förstå bokslut. Om detta finns 

bevis från ett flertal länder; Lee och Tweedie (1976) och Bartlett och Chandler (1997) i 

Storbritannien, Klassen och Schreuder (1981) i Nederländerna, Wilton och Tabb (1978) 

i Nya Zeeland samt Courtis (1982) i Australien. 
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I akademisk litteratur så argumenteras för att narrativ kompletterande information är ett 

viktigt medel för investerare för att klargöra de finansiella siffrorna i årsredovisningen 

(Cole och Jones, 2005). Enligt Kanto och Schadewitz (2003) så uppfattas företag med 

stor andel narrativ information som mindre riskfyllda, medan Lundholm och Myers 

(2002) menar att narrativ information hjälper till att förutspå framtida intäkter. Arbanell 

och Bushee (1998) samt Cole och Jones (2005) anser att förklaringar genom narrativ 

information till förändringar av belopp i årsredovisningar från föregående år ger 

marknadsaktörer större insikt i om en förändring är positiv eller negativ. Till exempel så 

kan en skuldökning vara positiv (Harris & Raviv, 1990) eller negativ (Miller & Rock, 

1985). Om ingen narrativ kompletterande information lämnats som förklaring till 

skuldökningen så kan investerare inte veta orsaken till ökningen. Kyeyune (2010) 

menar att narrativ kompletterande information säkerställer förståelsen för vad som 

presenteras i de finansiella rapporterna i och med att informationen framställs i text som 

ett komplement till presenterade siffror vilket gör det lättare för intressenter att bilda sig 

en uppfattning om vad som presenteras.  

 

Användningen av narrativ kompletterande information är omfattande (Tauringana & 

Mangena, 2014; Yekini et al., 2015) och det finns olika sätt att utnyttja den på. Kyeyune 

(2010) förklarar att man förtydligar och ökar läsbarheten på finansiella rapporter tack 

vare den narrativa kompletterande informationen, medan andra menar att man kan 

utnyttja den kompletterande informationens närvaro eller frånvaro för att framställa 

företaget på ett fördelaktigt, men inte nödvändigtvis korrekt, sätt (Abrahamson & Park, 

1994; Yuthas et al., 2002). Det finns även en mängd olika områden i årsredovisningen 

där narrativ kompletterande information används för att förtydliga och förklara olika 

belopp.  

 

Tidigare forskning (Abrahamson & Park, 1994; Clatworthy & Jones, 2003) visar att 

styrelsesammansättningen har betydelse för tillämpningen av narrativ information, 

vilket enligt Yuthas et al. (2002) samt Abrahamson och Park (1994) tyder på att 

företagsledare har motiv att använda företagsrapporter till att manipulera sina 

intressenters uppfattningar och beslut.  
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Ett sätt att komma runt detta problem är att anställa styrelseledamöter med olika 

bakgrund vilka visat sig främja omfattningen av narrativ information. För att öka 

mångfalden i styrelsesammansättningen kan företaget anställa oberoende 

styrelseledamöter, vilka inte har någon officiell position i organisationen. Cheng och 

Courtenay (2006) har funnit att en större andel av oberoende styrelseledamöter har ett 

positivt samband med högre nivåer av frivillig redovisning. Företaget kan även 

uppmuntra arbetstagarrepresentanter till styrelsen. Det är de anställda i företaget som 

kan välja att utse arbetstagarrepresentanter till styrelsen, vilka har samma inflytande 

över beslut som andra styrelseledamöter (Bolagsverket, 2012). Dessa är beroende mot 

företaget men oberoende gentemot större aktieägare (Koden, 2015). Ytterligare en 

faktor som påverkar mångfalden är kvinnor i styrelsen. Srinidhi, Gul och Tsui (2011) 

menar att fler kvinnor i styrelsen visat sig främja en öppen redovisning med mer 

narrativ information. Fler kvinnor ökar även övervakningsförmågan, menar Srinidhi et 

al (2011) vilket minskar möjligheten för företagsledningen att manipulera intressenters 

uppfattning om företaget. Även utbildning påverkar omfattningen utav narrativ 

kompletterande information, visar tidigare forskning (Martikainen, Kinnunen, 

Miihkinen & Troberg, 2015). Anledningen sägs vara att man efter ett antal år på 

universitet eller högskola har lättare att sålla ut vad som är viktigt för intressenterna att 

läsa om, samt har en förmåga att minska fokus och öka omfattningen av narrativ 

kompletterande information. En sista faktor som påverkar styrelsesammansättningen 

och som vi tar upp i denna studie är styrelsens storlek. Resultaten från tidigare forskning 

kring denna faktor varierar, där till exempel Karamanou och Vafeas (2005) och Gandia 

(2008) funnit att större styrelser förmodas inneha större expertis och tillgång till resurser 

än vad mindre företag har vilket underlättar övervakning och främjar narrativ 

information. Andra forskare menar att större styrelser riskerer att vara ineffektiva, har 

svårare att få till möten och att fatta beslut (Lipton & Lorsh, 1992). Mångfald i 

styrelsesammansättningen är något som enligt Carter, Simkins och Simpson (2003) 

leder till självständighet då nya frågeställningar och synsätt kan uppmärksammas vilket 

författarna menar inte vore fallet om alla medlemmar hade samma bakgrund. Rao, Tilt 

och Lester (2012) menar att styrelsens självständighet är en huvudfaktor med positiv 

påverkan på omfattningen av narrativ kompletterande information.  

 

Vår studie är tänkt att bidra till redovisningslitteraturen på tre sätt: 
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1 - För det första så ska vi undersöka i vilken omfattning svenska företag anger narrativ 

kompletterande information i sina årsredovisningar. En sådan studie har hittills inte 

genomförts på svenska bolag vilket i sig gör att vår studie bidrar till 

redovisningslitteraturen. Vi undersöker om det finns likheter med andra länder som 

tillämpar det principbaserade IFRS. 

 

2- För det andra ska vi undersöka om omfattningen av narrativ kompletterande 

information kan skilja sig mellan årsredovisningens olika delar. Tidigare studier ger 

anledning att tro att resultaträkningens poster kommenteras flitigare än 

balansräkningens poster (Bartlett & Chandler, 1997; Clatworthy & Jones, 2003; 

Tauringana & Mangena, 2014). Vi kommer att undersöka om detta även är fallet inom 

svenska företag.  

 

3- För det tredje ska vi analysera om omfattningen av narrativ kompletterande 

information påverkas av styrelsesammansättningen, speciellt vad gäller storlek på 

styrelse, oberoende ledamöter och kvinnliga ledamöter. Särskilt tar vi sikte på andelen 

oberoende styrelseledamöter eftersom denna faktor har visat sig ha en frekvent 

förekommande påverkan på mängden narrativ information. Här är vår studie särskilt 

intressant eftersom styrelsesammansättningen i svenska bolag utmärker sig gentemot 

många andra länder då vi i Sverige har arbetstagarrepresentanter i styrelserna.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

De huvudsakliga frågeställningarna i denna uppsats är: 

 

- Hur påverkas narrativ kompletterande information av styrelsens storlek? 

 

- Hur påverkas narrativ kompletterande information av andelen oberoende 

styrelseledamöter? 

 

- Hur påverkas narrativ kompletterande information av arbetstagarrepresentanter? 

 

- Hur påverkas narrativ kompletterande information av andelen 

kvinnliga styrelseledamöter? 
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- Hur påverkas narrativ kompletterande information av andelen högutbildade 

styrelseledamöter? 

 

1.4  Syfte 

 

Syftet med den här studien är att undersöka om omfattningen av narrativ 

kompletterande information i årsredovisningar påverkas av företagens 

styrelsesammansättning och styrelsestorlek. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi förstår att detta är en omfattande undersökning och väljer därför att begränsat oss till 

den narrativa kompletterande information som förklarar posterna i boksluten hos företag 

börsnoterade på NASDAQ OMXS inom segmentet Large Cap. Vi bortser helt från den 

lagstadgade information som tas upp i noterna, just för att den är tvungen enligt lag. Vi 

fokuserar istället på frivillig kompletterande narrativ information. Vidare kommer vi att 

fokusera på omfattningen av kompletterande information och undersöka om detta har 

något samband med styrelsens sammansättning och storlek. 

 

2. Metod 

 

Det andra kapitlet tar upp de metodval vi gjort i studien och de tillvägagångssätt vi 

använt genom arbetet. Kapitlet avslutas med metodkritik. 

 

2.1 Vetenskaplig referensram 

 

Ett viktigt steg i forskningen är att avgöra vilken metod man vill använda. Ordet metod 

kommer från grekiska meta hodos vilket betyder “efter en väg”, eller i mer vardagligt 

tal “tillvägagångssätt” (Olsson & Sörensen, 2007). Vilken väg vi valt att gå illustreras i 

Figur 1, forskningsprocessen. I stora drag har vi utgått från tidigare forskning och 

teorier och identifierat ett problem utifrån vilket vi formulerat ett antal hypoteser. 

Därefter har vi undersökt vilken metod som lämpar sig bäst för vårt syfte och utformat 
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mått för att kunna mäta den data som vi sedan har samlat in. Den insamlade datan har 

analyserats och utifrån resultatet vi kommit fram till dras våra slutsatser. Vi kommer gå 

igenom delarna som rör metod, mått och datainsamling i detta avsnitt. 

 

Figur 1. Forskningsprocessen. 

 

2.1.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofin är viktig ta i akt och fundera över då den utgör grunden för vårt 

tillvägagångssätt och för vår förståelse för den undersökning vi genomför. Den filosofi 

vi anser vara bäst lämpad för denna studie är positivismen, en filosofi som bygger på 

tidigare forskning utifrån vilken det utvecklas hypoteser vilka sedan bekräftas eller 

förkastas utifrån insamlad data. Studiens synsätt är objektivt, vi har inte på något sätt 

påverkat undersökningen utan har helt värderingsfritt samlat in och bearbetat våra data. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar att positivismen utgår från rena 

objektivitetsideal. Även Sohlberg och Sohlberg (2009) skriver att det inom positivismen 

varit önskvärt att nå objektivitet och entydig kunskap utifrån noggranna observationer.  

 

Vi har utgått från tidigare forskning och utifrån denna formulerat hypoteser vilka vi 

sedan bekräftat eller förkastat utifrån data vi samlat in utan att tolka densamma. Precis 

som Eriksson och Hultman (2014) skriver så är positivismen beskrivande och 

förklarande. Syftet med vår studie är att undersöka sambandet mellan omfattningen av 



 

9 

 

narrativ kompletterande information till de finansiella rapporternas olika poster i ett 

antal företags årsredovisningar och hur företagens styrelsesammansättning påverkar 

förekomsten av denna information. Vi undersöker om det finns ett samband som vi, just 

så som Eriksson och Hultman (2014) skriver, kan beskriva och förklara.  

 

2.1.2 Forskningsansats 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den deduktiva processen.  

 

I denna studie har vi utgått från en deduktiv ansats, vilket enligt Holst (2012) innebär att 

man söker bevis genom att följa strikta logiska regler. Han förklarar att utifrån 

antagandet om premisserna är sanna är även slutsatsen sann (ibid). Detta innebär att 

man behöver samla information för att ställa upp hypoteser för empirisk granskning 

(Bryman & Bell, 2013).  Utifrån dessa söker man sedan finna samband mellan olika 

variabler. Vi har använt en deduktiv ansats i denna studie då vi gått igenom en stor 

mängd vetenskapliga artiklar inom området årsredovisningar och 

styrelsesammansättning samt relationen mellan dessa. Vi har utifrån tidigare forskning 

identifierat ett forskningsgap och med utgångspunkt i detta utformat  fem hypoteser. 

Datainsamlingen har genomförts genom att vi studerat sekundärdata i form av 
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årsredovisningar. Hypoteserna har vi sedan bekräftat eller förkastat beroende på 

resultatet av datainsamlingen.  

 

2.1.3 Forskningsdesign 

 

Yin (2007) beskriver forskningsdesign som den väg forskaren använder sig av för att ta 

sig från “här” till “där”. Med det menar han att “här” är aktuell uppsättning frågor 

medan “där” är de slutsatser och svar som frågeställningarna leder fram till (ibid). För 

att vi i denna uppsats ska kunna ta oss från “här” -alltså från våra uppställda hypoteser- 

till “där”, - där vi kan sammanställa ett resultat och dra slutsatser, använder vi 

tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign som forskningsdesign innebär att data samlas in från 

ett antal olika fall (Bryman & Bell, 2013), i vår studie är de olika fallen olika företag. Vi 

är intresserade av variationen avseende olika företags narrativa kompletterande 

information. Mer specifikt är det i vilken grad de olika företagen vi undersökt väljer att 

kommentera sina balans- och resultaträkningars poster, utanför noterna, vi intresserar 

oss för. Insamlade data kvantifieras för att kunna mätas och jämföras med varandra 

(ibid). Med tvärsnittsdesign, menar Bryman och Bell (2013), kan man jämföra 

relationen mellan olika variabler och dra slutsatsen om det finns någon koppling mellan 

dem. Däremot kan det alltid finnas bakomliggande variabler som påverkar resultatet 

vilket gör att tvärsnittsstudien aldrig kan vara 100 procent tillförlitlig (Bryman & Bell, 

2013). Vi kodar de kompletterande kommentarerna till posterna i de finansiella 

rapporterna för att kunna jämföra de olika företagen med varandra för att därefter kunna 

undersöka om det finns något samband mellan dessa och styrelsens sammansättning. Vi 

identifierar även ett antal kontrollvariabler för att minska risken för bakomliggande 

variabler med förhoppning att kunna presentera ett mer rättvisande resultat. 

 

2.1.4 Val av metod 

 

I denna uppsats har vi, utifrån tidigare metodval och forskningsstrategi, använt en 

kvantitativ forskningsstrategi. Kvantitativ forskning utgår från ett deduktivt perspektiv 

när det gäller förhållandet mellan teori och forskning. Några konkreta faktorer som talar 

för att studien är kvantitativ är att vi använder statistiska mätmetoder och att mätningen 

görs genom att vi kodar om data till siffror. Bryman och Bell (2013) förklarar att 

datainsamlingen i kvantitativ forskning ofta består av rapporter eller enkäter och 
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omvandlas till siffror för att kunna mätas och jämföras. Våra insamlade data kommer 

från ett antal årsredovisningar, där studerade faktorer kodats om för att kunna mätas och 

jämföras med varandra. Resultaten kommer visa om ställda hypoteser kan förkastas 

eller bekräftas. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

När vi först tog oss an denna uppsats var vi inte helt säkra på vad det var vi ville skriva 

om. Vi hade ett par lösa idéer om ungefär vilken riktning vi ville gå men ingenting 

konkret. Vi kom dock ganska snart överens om att årsredovisningar var ett intressant 

ämne och började söka på “annual reports” i Discovery och databaser för vetenskapliga 

artiklar. Därifrån tog vi oss vidare in på den narrativa informationens smalare väg vilket 

efter idogt läsande resulterade i vårt syfte. När vi väl hade syftet klart var det dags för 

den teoretiska grund som hela arbetet byggts på. Vi går igenom narrativ kompletterande 

information, varför den används och hur den kan användas samt dess styrkor och 

svagheter. Vi går igenom svensk kod som tar upp olika faktorer i 

styrelsesammansättningen. Vidare tar vi upp två teorier som alla har relevans för 

narrativ kompletterande information, dels agentteorin som tar upp relationen mellan 

ägare och ledning, dels intressentteorin som förklarar nyttan av tilläggsinformation för 

företagets intressenter. Vi går därefter igenom styrelsesammansättningen och fem olika 

faktorer som påverkar den; styrelsestorlek, oberoende styrelseledamöter, 

arbetstagarrepresentanter, kvinnliga styrelseledamöter samt utbildning. Sist men inte 

minst har vi identifierat fyra kontrollvariabler, nämligen företagsstorlek, 

skuldsättningsgrad, räntabilitet och likviditet. 

 

Den metod vi använt för att kunna besvara våra hypoteser har använts i liknande 

undersökningar genomförda utomlands. Vi har läst igenom årsredovisningarnas 

finansiella rapporter och poängsatt varje post där det finns en kompletterande 

kommentar utanför noterna. Vi har även undersökt styrelsesammansättningens olika 

faktorer och därefter sammanställt alla insamlade data i ett dokument. Vi har sedan 

använt SPSS för att testa våra hypoteser för att kunna avgöra om de ska bekräftas eller 

förkastas.  
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2.2.1 Innehållsanalys  

 

När forskare ställer sig frågor där svaren går att finna i skrivna dokument kan en 

innehållsanalys vara användbar, menar Bryman och Bell (2013). Med denna sätter man 

upp en ram för hur texten ska läsas för att på ett konkret sätt få ut den information man 

är intresserad av. Två viktiga egenskaper hos innehållsanalysen som Bryman och Bell 

(2013) tar upp är objektivitet och systematik. Objektivitet innebär att man i förväg klart 

och tydligt ska ha bestämt hur insamlat material ska delas upp i olika kategorier. Detta 

för att inte forskaren själv ska påverka datan under insamlingen. Innehållsanalysen 

anpassas till varje enskilt fall där forskaren själv i förväg anger de kriterier man utgår 

från. Vi har i förväg bestämt vad det är vi letar efter i årsredovisningarna samt hur vi ska 

hitta det vi söker efter. Vi går tydligt igenom vilket urval vi använder och även vårt 

tillvägagångssätt och hur vi kodar den insamlade datan. Systematik, menar Bryman och 

Bell (2013) innebär att man är konsekvent i sitt tillvägagångssätt för att minimera risken 

för felkällor och skevhet. Vi kom gemensamt överens om hur vi skulle läsa rapporterna 

innan vi började med datainsamlingen och vi har bedömt varje årsredovisning på 

samma sätt. Vi har även tillsammans gått igenom ett antal av årsredovisningarna för att 

säkerställa att vi läser, bedömer och poängsätter likadant. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att en fördel med innehållsanalys är att urval och kodningsschema beskrivs för 

varje studie vilket gör replikationer relativt enkla att utföra.  

 

2.2.2 Litteraturinsamling 

 

För att samla in den teoretiska grund vi bygger denna uppsats på har vi sökt efter och 

läst vetenskapliga artiklar. Sökningen har huvudsakligen skett via databasen Discovery, 

men även Scopus, Academic search elite och Emerald har använts. För att begränsa vår 

sökning har vi använt ett antal sökord i olika kombinationer, ord som annual report, 

quality accounting,  disclosure, commentary, volountary, narrative, board structure, 

board size, agency theory samt stakeholder theory. I de fall vi hittat en intressant artikel 

som i sin tur refererar till en annan artikel har vi sökt upp artikeln som det refereras till 

för att undvika andrahandskällor. Vi har även tittat igenom referenslistor till användbara 

artiklar för att hitta förslag på andra artiklar. I några fall har den databas vi använt 

rekommenderat artiklar utifrån tidigare nedladdningar, vilka vi också haft nytta av.   
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2.2.3 Data och urval 

 

I studien har vi använt oss av sekundärdata, det vill säga data som samlats in av andra 

än oss själva. Vår insamlade data kommer uteslutande från årsredovisningar för 2015 

från företag börsnoterade på Nasdaq OMXS i Large Cap-segmentet. Anledningen att vi 

valt dessa företag är att Large Cap innehåller de största börsnoterade företagen i Sverige 

sett till börsvärde. Styrelser inom större företag har ett större intresse av att vara med 

och påverka företaget och utföra ett engagerat styrelsearbete (Hermalin & Weisbach, 

2003). Detta är av intresse för oss då vi undersöker styrelsesammansättningen och hur 

den påverkar årsredovisningens narrativa kompletterande information.Vår utgångspunkt 

var att undersöka hela populationen, alla 77 företag inom segmentet Large Cap. 

Årsredovisningen för ett företag fanns dessvärre inte tillgänglig vid tidpunkten för 

datainsamlingen, varför vi har ett bortfall på detta. Ytterligare ett företag föll bort då det 

hade ett negativt eget kapital vilket ledde till att vi inte kunde räkna ut en 

kontrollvariabel. Totalt har vi undersökt 75 företag. 

 

2.2.4 Empirisk datainsamling 

 

Vi har utgått från de poster som, enligt ÅRL (SFS 1995:1554) bilaga 1-3, skall vara 

med i ett bokslut. Årsredovisningarnas poster poängsattes med en etta i de fall då det 

fanns kompletterande kommentarer i årsredovisningens narrativa delar till de 

lagstadgade posterna och saknades dessa kommentarer poängsattes posten med en nolla. 

Om till exempel en ökning i omsättningen diskuterades i en kompletterande kommentar 

i de narrativa delarna poängsattes företaget med en etta, om det saknas kommentarer får 

företaget istället en nolla. För att vi sedan skulle få ett värde att jämföra med mellan 

olika företags årsredovisningar räknade vi ihop hur många poäng företaget fått på sina 

narrativa kompletterande upplysningar i balans- och resultatrapporterna och dividerade 

det på det maximala antal poäng företaget kunnat få, det vill säga totala antalet poster. 

Detta då inte alla poster är relevanta att redovisa för alla företag och därmed skilde sig 

de maximala poängen de olika företagen kunnat få. Om ett företag till exempel inte 

hade några långfristiga skulder, skulle inte denna post finnas med i balansräkningen och 

därigenom minskade företagets poster i relation till andra företag som hade till exempel 

banklån. Vi har bortsett från kommentarer i noterna då dessa måste tas med enligt ÅRL 
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(SFS 1995:1554). Vad vi är intresserade av är den frivilliga kompletterande 

informationen företagen själva väljer att ta upp. 

 

Eftersom datainsamlingen till viss del bygger på tolkning var det av stor vikt att vi båda 

var överens om hur kommentarerna skulle bedömas så att slutpoängen för ett företag 

blev densamma oavsett vem av oss som läst årsredovisningen. Detta har vi försökt 

åstadkomma genom att gemensamt samla in data från de fem först studerade 

årsredovisningarna och senare studerat fem slumpvist utvalda årsredovisningar som den 

andra samlat in data från. Vi har även löpande under datainsamlingen diskuterat 

kommentarerna i de fall vi ansåg det oklart om en kommentar skulle ge en poäng eller 

ej. För oss var det mycket viktigt att posten faktiskt kommenteras i det sammanhang det 

togs upp i balans- eller resultaträkningen, annars uteblev poängen. 

 

Nedan ges ett exempel för posten “Nettoomsättning”. Bilden är hämtad från Nobias 

årsredovisning för 2015 och visar en del ur resultaträkningen för koncernen. Texten 

kommer från företagets verksamhetsöversikt, den ingår inte i noterna och ger således 1 

poäng. 

 

 

 

“Nettoomsättning och rörelseresultat har justerats för jämförelsestörande poster och regionernas 

omsättning inkluderar inte försäljning till andra regioner. Commodore och CIE Kitchens 

konsoliderades i Nobias räkenskaper från den 1 november 2015 och ingår således i 

nettoomsättning och rörelseresultat med två månader. I koncernens rörelseresultat ingår, utöver 

rörelseresultaten i regionerna, rörelseresultatet från koncerngemensamma poster och 

elimineringar. I koncernens anställda ingår anställda i moderbolaget.” 

 

2.2.5 Statistiska metoder 

 

För att kunna testa våra hypoteser har vi använt oss av regressionsanalys och t-test. Vi 

har även använt oss av Pearsons korrelationstest och Variance inflation factors för att 

undersöka möjlig multikolinjäritet mellan våra variabler. Vi använder en statistisk 

signifikansnivå på p<0,05 vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som den högsta 

acceptabla nivån hos samhällsvetenskapliga forskare. Bryman och Bell (2013) förklarar 
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signifikansnivån p<0,05 som att risken för att ett stickprov visar ett samband, när inget 

sådant finns, är fem på hundra. 

 

2.2.5.1 Regressionsanalys 

 

Regressionsanalys är ett verktyg för att kunna undersöka sambanden mellan två eller 

flera variabler och vi använder det för att kunna undersöka relationen mellan vår 

beroende variabel, våra oberoende variabler samt våra kontrollvariabler vilka 

presenteras i tabell 1 nedan. Regressionsanalys är ett ofta använt verktyg när samband 

söks mellan variabler inom ekonomin (Tauringana & Mangena, 2014). 

 

2.2.5.2 Paired sample T-test 

 

Detta test använder vi för att se om det finns någon skillnad i omfattning av narrativ 

kompletterande information på resultaträkning och balansräkning. Istället för att räkna 

ut medelvärdet av omfattningen av kompletterande information på resultat- respektive 

balansräkningen och jämför dessa två värden så beräknas skillnaden i omfattning av 

kompletterande information ut för varje företag först och sen undersöks medelvärdet på 

skillnaden. 

 

2.2.5.3 Pearsons korrelationstest 

 

Korrelationstestet används för att undersöka relationen mellan våra variabler (Bryman 

& Bell, 2013), och därmed möjliga multikolinjäritetsproblem i vår data. Koefficienten 

kommer att ligga mellan -1 och 1 där 0 betyder att inget samband finns och 1 betyder att 

ett perfekt positivt samband finns, det vill säga att om den ena variabeln ökar så ökar 

den andra precis lika mycket (ibid.) 

 

2.2.5.4 Variance inflation factors  

 

VIF-test används för att undersöka hur mycket en oberoende variabler korrelerar med de 

andra och därmed för att upptäcka multikolinjäritet (Craney & Surles, 2002). Det finns 

inget exakt gränsvärde för VIF men en rekommendation är att det skall vara under 10. 

Ännu en nackdel är att testet inte ger något svar på vilka variabler som korrelerar (ibid.) 
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2.3 Variabler 

 

Alla variabler definieras i Tabell 1. De kontrollvariabler vi använt är företagsstorlek, 

skuldsättningsgrad, räntabilitet på sysselsatt kapital samt likviditet 

 

Tabell 1  

Variabeluppställning 

Variabelförkortning Variabel Definition 

Beroende variabel 
  

NKIO Omfattning av narrativ 

kompletterande 

information 

Narrativ kompletterande information  på belopp  

som tas upp i balans- och resultatrapporterna mätt  

som ett index beräknat genom att dividera antal  

poster med narrativa kompletterande kommentarer  

med det totala antalet poster. 

Oberoende 

variabler 

  

SS Styrelsestorlek Styrelsens storlek mäts som totalt antal 
bolagstämmovalda styrelseledamöter vid årets slut. 

Eventuella arbetstagarrepresentanter har bortsetts 

från. 

OMB Oberoende mot bolaget Oberoende mot bolaget mäts som antal 
bolagstämmovalda styrelseledamöter oberoende  

motföretaget dividerat på antalet bolagstämmovalda 
ledamöter. 

OMSA Oberoende mot större 

aktieägare 
Oberoende mot större aktieägare mäts som antal 
bolagstämmovalda styrelseledamöter oberoende  

mot större aktieägare dividerat på antalet  
bolagstämmovalda ledamöter. 

KS Kvinnliga 

styrelseledamöter 
Kvinnliga styrelseledamöter mäts som antal  

kvinnligabolagstämmovalda ledamöter dividerat på  

antalet bolagstämmovalda ledamöter 

UTB Utbildning Mäts som antal bolagstämmovaldastyrelseledamöter  
med högskole/universitetsutbildning eller liknande  
dividerat på antalet bolagstämmovalda ledamöter 

Kontrollvariabler 
  

FS Företagsstorlek Företagets börsvärde vid räkenskapsårets utgång.  
Börsvärdet beräknas genom att multiplicera antalet  
utestående stamaktier av börskursen. 

SG Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgraden beräknas som kvoten mellan  
totala skulder och eget kaptial på balansdagen. 

RSK Räntabilitet på sysselsatt Räntabilitet på sysselsatt kapital beräknas som 
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kapital (rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt  
kapital) där sysselsatt kapital är totala tillgångar  
minus ej räntebärande skulder.  

LIK Likviditet Likviditeten beräknas som kvoten mellan  
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

 
 

“Variabelförkortning” listar förkortningarna för de variabler vi använder genom studien samt delar upp variablerna i  

olika variabeltyper. “Variabel” förklara vad förkortningarna betyder. “Definition” listar variablernas definitioner. 

 

Dessa variabler använde vi för att undersöka relationen mellan styrelsesammansättning 

och omfattningen av narrativa kompletterande upplysningar i årsredovisningen enligt 

följande regressionsmodell: 

 

1. NKIO = β0+ β1SS + β2OMB + β3OMSA + β4KS + β5UTB + β6FS + β7SG + β8RSK 

+ β9LIK 

 

2.3.1 Kontrollvariabler 

 

Vi har utgått från tidigare forskning genomförd utomlands när vi tagit fram de 

kontrollvariabler vi använt. För att ta reda på ett företags vilja att lämna ut frivillig 

narrativ information är företagsstorlek en avgörande faktor, varför den tas med i så gott 

som all forskning kring detta område, menar Barako (2007). Barako (2007) förklarar 

vidare att större företag har mer resurser vilket bidrar till mer narrativ information. 

Skuldsättningsgraden är även den en variabel som är vanlig att ta med i studier rörande 

narrativ information, även om dess påverkan på narrativ information har visat sig 

variera mellan olika studier, menar Barako, Hancock och Izan (2006). Detsamma gäller 

för den tredje kontrollvariabeln, räntabilitet på sysselsatt kapital. Barako et al. (2006) 

förklarar att även här finns studier som dels visar på ett positivt samband samt en del 

studier som inte visar på något samband alls. Den sista kontrollvariabeln är likviditet, 

vilken i tidigare forskning har visat både positivt och negativt samt inget samband alls 

med narrativ information (Barako et al., 2006; Barako, 2007). 
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2.3.1.1 Företagets storlek 

 

Företagets börsvärde vid räkenskapsårets utgång. Börsvärdet beräknas genom att 

multiplicera antalet utestående stamaktier av börskursen på balansdagen. 

 

2.3.1.2 Skuldsättningsgrad 

 

Skuldsättningsgraden beräknas som kvoten mellan totala skulder och eget kapital på 

balansdagen, alltså (totala skulder + 22% av obeskattade reserver) / (eget kapital + 78% 

av obeskattade reserver). 

 

2.3.1.3 Räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital beräknas som (rörelseresultat + finansiella intäkter) / 

(sysselsatt kapital) där sysselsatt kapital är totala tillgångar minus räntebärande skulder. 

 

2.3.1.4 Likviditet 

 

Likviditeten beräknas som kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

 

2.4 Metodkritik  

 

Eriksson och Hultman (2014) menar att det finns skäl till en självkritisk granskning av 

metodvalet och nämner ett par frågor att ta ställning till. Man måste för det första tänka 

på vem resultaten ska gälla, menar författarna, och syftar då på att urvalet är 

representativt för populationen (ibid). Vi har valt att undersöka hela populationen, 

varför detta inte är ett problem just i denna studie. För det andra ska man enligt Eriksson 

och Hultman (2014) vara öppen för alla slags resultat, både välkomna och icke 

välkomna. Vi har inget egenintresse i att få fram ett resultat som riktar sig åt ena eller 

andra hållet, varför vi anser oss öppna i denna fråga. 

 

Denna studie är genomförd med en kvantitativ metod, vilken kan mötas med viss kritik, 

menar Bryman och Bell (2013). Som exempel nämner de dels att ingen hänsyn tas till 

människan och hennes sociala verklighet, men också att mätprocessen kan ge en oriktig 
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känsla av precision. Vidare tar Bryman och Bell (2013) upp problemet med mätningar 

där respondenterna kan ha olika uppfattning om en och samma fråga, men detta gäller 

framför allt enkäter. Vi anser att en kvantitativ studie är den bästa vägen för oss att gå, 

dels på grund av den begränsade tidsramen, dels med tanke på studiens art. Vi har även 

fördelen gentemot kvalitativa studier att vi på intet sätt påverkar respondenterna, 

företagen och deras rapporter med vår datainsamling (Bryman & Bell, 2013). 

 

Även innehållsanalysen har sina svaga sidor, till exempel kan den aldrig vara av högre 

kvalité än vad de dokument den bygger på är (Bryman & Bell, 2013). Det finns tre 

kriterier att ta hänsyn till när man bedömer dokument, nämligen autenticitet, 

trovärdighet och representativitet, menar Scott (citerad i Bryman & Bell, 2013). Vi 

anser att vårt material uppfyller dessa kriterier, då det är autentiskt- vi har undersökt 

årsredovisningar, det är trovärdigt- dokumenten är granskade av revisor innan de 

offentliggjorts, och det är representativt- en årsredovisning för ett företag. En annan typ 

av kritik som riktas mot innehållsanalysen är att det vid kodning så gott som alltid finns 

ett visst mått av tolkning från de som kodars sida (Bryman & Bell, 2013). Vi har försökt 

komma runt detta problem genom att i förväg bestämma hur dokumenten ska läsas och 

vad som ska räknas till en kompletterande kommentar och vad som inte gör det. Detta 

gör vi med förhoppningen att även om det finns ett visst mått av tolkning i kodningen så 

är den likvärdig för vart och ett av företagen. 

 

När det gäller urval är vi medvetna om att det är i minsta laget för att kunna 

generaliseras till alla större företag men på grund av tidsramen kände vi att det inte 

fanns möjlighet att använda ett större urval. Vi hade till en början planer på att 

undersöka både Large Cap och Mid Cap för 2015 års årsredovisningar, men vi märkte 

ganska snart att tiden inte räckte till. 

 

2.5 Kvalitetskrav 

 

För att bedöma kvalitén på kvantitativ forskning används tre viktiga kriterier, nämligen 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013). Nedan redogörs för vart 

och ett av kriterierna. 
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2.5.1 Reliabilitet  

 

Reliabilitet syftar till måtten och mätningarnas pålitlighet, till vilken grad de 

överensstämmer mellan mätningar då samma mätinstrument används (Bryman & Bell, 

2013; Olsson & Sörensen, 2007). Vi utgår från årsredovisningar som granskats av 

revisorer och därefter offentliggjorts, varför vi anser dem vara tillförlitligt material. 

Eftersom denna studie bygger på vad företagens styrelser bestämt ska tas med i 

årsredovisningen finns en risk att resultatet ändrar sig om studien genomförs igen om ett 

antal år, då samhälle och situationer kan ha förändrats. Skulle man däremot genomföra 

mätningen två gånger efter varandra skulle man få ett liknande resultat. Bryman och 

Bell (2013) tar upp detta som ett sätt att mäta stabilitet, en faktor att ta hänsyn till för att 

avgöra om ett mått är reliabelt.  

 

2.5.2 Validitet 

 

Validitet innebär att man mäter det som verkligen avses att mätas (Bryman & Bell, 

2013). 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) förklarar att det finns inre och yttre validitet. 

Inre validitet, menar de, syftar till hur väl ett begrepp överensstämmer med de mått som 

används för att mäta begreppet. Vi har, utifrån tidigare forskning, identifierat ett antal 

relevanta faktorer som vi tagit med i undersökningen. Dessa faktorer har vi sedan kodat 

om för att kunna mäta och jämföra med varandra.  

Yttre validitet förklaras av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) som 

överensstämmelsen mellan uppmätta värden och verkligheten. Vi har gjort en noggrann 

datainsamling utav hela populationen. Vi har även tillsammans kontrollerat ett antal 

årsredovisningar för att vara säkra på att vi bedömer förekomsten av den 

kompletterande informationen på samma sätt och att det verkligen är posten i sitt 

sammanhang som diskuteras i de narrativa delarna.  

 

2.5.3 Replikerbarhet 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är replikerbarhet en förutsättning för naturvetenskapens 

trovärdighet. Replikation innebär att ett experiment går att upprepa och att man uppnår 

ett liknande resultat (ibid). Denna studie anser vi är replikerbar då vi dels utgått från 
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offentliga handlingar i form av årsredovisningar och dels då vi noggrant beskriver varje 

steg i vårt tillvägagångssätt. 

 

 

3. Teori 

 

I det tredje kapitlet diskuterar vi ansvar och nytta i relation till narrativ kompletterande 

information samt hur man kan använda narrativ information som ett verktyg inom 

företagsstyrning. Vi går igenom Svensk kod samt två olika teorier. Olika faktorer för 

styrelsesammansättningen samt om och hur dessa påverkar den narrativa 

informationen tas också upp, varefter vi formulerar våra hypoteser. Avslutningsvis tar 

vi upp ett antal kontrollvariabler. 

 

3.1 Narrativ kompletterande information 

 

Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) ska en årsredovisning bland annat innehålla 

resultaträkning, balansräkning samt nödvändig narrativ information. Årsredovisningen 

ska ge en rättvisande bild av företaget och upprättas enligt god redovisningssed. 

Årsredovisningen ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter samt VD och revisor 

vilka genom sin underskrift tar på sig ansvaret för att informationen som presenteras är 

korrekt och visar en sann bild av företaget. Det är upp till styrelsen att se till att 

årsredovisningen är tillförlitlig. Styrelsen är dessutom ansvarig att övervaka chefers 

prestationer i allmänhet (Karamanou & Vafeas, 2005) och processen runt den finansiella 

rapporteringen i synnerhet (Mangena & Pike, 2005).   

 

Barton och Mercer (2005) påstår att narrativ kompletterande information är en viktig del 

av ett företags redovisningspolicy och det finns flera anledningar till att företagsledare 

vill tillhandahålla narrativ kompletterande information. Merkl-Davis och Brennan 

(2007) delar upp anledningarna i två perspektiv.  

 

Det ena perspektivet är att den narrativa kompletterande informationen hjälper till att 

överkomma asymmetri vad gäller informationsflödet mellan företagsledarna och 

företagets intressenter (Healy & Palepu, 2001; Merkl-Davis & Brennan, 2007). 

Informationsasymmetri uppkommer när ägarskap och kontroll separeras i ett företag 
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(Jensen & Meckling, 1976). Almutairi et al. (2009) beskriver informationsasymmetri 

som skillnader i tillgänglig information, mer konkret i vilken utsträckning styrelsen 

känner till mer information än vad intressenterna gör. Informationsasymmetri uppstår 

även när mängden tillgänglig information varierar mellan olika grupper med intressenter 

(Almutairi, Dunn & Skantz, 2009). Diamond och Verrecchia (1991) påstår att ökad 

omfattning av den narrativa kompletterande informationen reducerar 

informationsasymmetri. I den kontexten så kan tillhandahållandet av narrativ 

kompletterande information ses som ett försök från företagsledarnas sida att reducera 

informationsasymmetri och att hjälpa investerare att få ökad förståelse för resultatet och 

därigenom öka aktiernas likviditet och sänkta finanskostnaderna (Barton & Mercer, 

2005).  

 

Det andra perspektivet är att företagsledare har incitament att tillhandahålla narrativ 

kompletterande information för att utnyttja informationsasymmetri och hänge sig åt 

Impression management (Barton & Mercer, 2005; Clatworthy & Jones, 2003). 

Impression management syftar på den process i vilken individer försöker kontrollera 

andras intryck (Merkl-Davies & Brennan, 2007).  Vad gäller företagsrapporter så 

uppstår Impression management när företagsledare väljer ut information att visa och sen 

presenterar den på ett sätt som snedvrider läsarnas uppfattning av företagets prestationer 

(Merkl-Davies & Brennan, 2007). Detta medför att företagsledarna handlar 

opportunistiskt och förser kapitalmarknaden med egennyttig information för att höja 

dess uppfattning om företagets förmågor och framtidsutsikter (Clatworthy & Jones, 

2003). Utifrån denna kontext så kan företagsledare ha benägenhet att lämna narrativ 

information angående belopp i årsredovisningen som visar företaget i ett gott sken. 

 

Aerts och Tarca (2010) argumenterar för att tillhandahållandet av narrativ 

kompletterande information är en nyckelkomponent vad gäller styrelsens ansvar vilket 

antyder att en balanserad och uttömmande analys ska innehålla narrativ kompletterande 

information. Cole och Jones (2005) pekar på att narrativ kompletterande information 

knuten till belopp i årsredovisningen hjälper investerare att bättre förstå både företagets 

resultat och ställning. Schaffer (2002) samt Barton och Mercer (2005) föreslår att 

narrativ kompletterande information kan hjälpa styrelsen vad gäller övervakandet och 

utvärderingen av ledningens prestanda. Till exempel så kan styrelsen använda narrativ 
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kompletterande information till att bedöma ledningens prestanda gentemot föregående 

år och mot uppsatta mål.  

 

3.2 Svensk kod 

 

Svensk kod för bolagsstyrning, eller “Koden”, har till uppgift att öka förtroendet för 

svenska börsnoterade bolag och se till att bolag sköts på ett effektivt, ansvarsfullt och 

hållbart sätt. Koden upprättas sedan 2008 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, kallat 

“Kollegiet”, vars mål är att skapa största möjliga öppenhet mot ägare, kapitalmarknad 

och samhälle. Koden skall följas av samtliga aktiebolag vars aktier handlas på en 

reglerad marknad i Sverige, det vill säga aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq 

Stockholm och NGM Equity. Då det finns stora skillnader i förutsättningar vad gäller 

bolagen som Koden reglerar så får Koden frångås för att finna andra lösningar förutsatt 

att dessa kan motiveras och avvikelsen från Koden kan förklaras. Kollegiet ingår i 

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och dess roll är att vara 

normgivande. Kollegiet har varken någon dömande eller övervakande roll. Det senare 

sköts av börserna och Aktiemarknadsnämnden kan uttala sig om hur Koden skall tolkas 

(Koden, 2015). 

 

Styrelsen skall enligt Kollegiet bestå av minst tre ledamöter varav en ordförande. För 

övrigt så skall styrelsen präglas av mångsidighet och en jämn könsfördelning skall 

eftersträvas.  

Vad gäller oberoende ledamöter så skall styrelsens majoritet bestå av sådana och minst 

två av de ledamöter som är oberoende mot bolaget skall även vara oberoende mot större 

aktieägare. En ledamots oberoende gentemot bolaget görs enligt en samlad bedömning 

där bland annat följande punkter skall ingå: 

 

• om ledamoten är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit 

verkställande direktör i bolaget eller ett närstående företag,  

• om ledamoten är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget 

eller ett närstående företag,  

• om ledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver 

styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i 

bolagsledningen,  
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• om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser 

eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående 

företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller 

genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare 

i annat företag som har en sådan affärsrelation med bolaget, 

• om ledamoten är eller under de tre senaste åren har varit delägare i, eller som 

anställd deltagit i revisionen av bolaget hos, bolagets eller ett närstående företags 

nuvarande eller dåvarande revisor, 

• om ledamoten tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta 

företag tillhör bolagsledningen i bolaget, eller  

• om ledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i 

bolagsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna 

persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och 

betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende (Koden, 

2015). 

 

3.3 Agentteorin 

 

Grunden till frivillig redovisning härstammar ur agentteorin, vilken utvecklades på 70-

talet till följd av relationen mellan ledning (agent) och ägare (principal) och de 

konflikter som kan uppstå när de båda parternas intressen står i konflikt med varandra 

(Bendickson, Muldoon, Liguori & Davis, 2015; Fayezi, O’Loughlin & Zutshi 2012). 

Eisenhardt (1989) menar att agentteorin bygger på ett antal antaganden, bland annat 

egenintresse, intressekonflikter, riskaversion och informationsasymmetri. Egenintresse 

diskuteras även av Clatworthy och Jones (2003) vilka menar att företagsledare vill 

presentera företaget på ett så fördelaktigt sätt som möjligt genom att fokusera den 

narrativa kompletterande informationen på utvalda poster. Fayezi et al. (2012) samt 

Nuwangi, Sedera, Srivastava, och Murphy (2014) menar att ägarna önskar minimera 

kostnaderna för ledningen medan ledningen i sin tur strävar efter högsta möjliga 

belöning. Ägarna vill ha kontroll på ledningen och övervaka denna medan omvänt 

råder, ledningen vill minska ägarnas inflytande. Detta menar författarna är typiskt i 

relationen mellan ägare och ledning (Fayezi et al., 2012).  Fler oberoende ledamöter har 

en positiv effekt på styrelsens förmåga till övervakning (Fama & Jensen, 1983). Ökad 
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övervakning, menar Lipton och Lorsh (1992), ökar omfattningen av narrativ 

kompletterande information och minskar därigenom informationsasymmetrin. 

 

Två utmaningar i relationen mellan ledning och ägare är tillgången på information samt 

ansträngningen för att få ut densamma, menar Fayezi et al. (2012). Författarna förklarar 

att informationsasymmetri är ett problem, då ledningen kan ha tillgång till mer 

information än vad ägarna och andra intressenter har vilket ger dessa en skev bild av 

företaget (ibid). Agentteorin används för att förstå informationsasymmetrin som uppstår 

och även för att förminska den, menar Nuwangi et al. (2014). De förklarar vidare att en 

ökad delgivning av information till omvärlden i sin tur ökar företagets transparens och 

därigenom också dess trovärdighet. 

 

3.4 Intressentteorin 

 

Intressentteorin vidgar aspekterna av agentteorin, menar An, Davey och Eggleton 

(2011), och förklarar att istället för att fokusera på nyttan för antingen ägare eller 

ledning så vill man med intressentteorin förmå företag att sätta, samt uppnå, mål för 

många olika intressenter. Intressentteorin refererar ofta till ansvar, menar An et al. 

(2011) medan Mulgan (1997) förklarar att med ansvar syftar man på den 

överenskommelse som uppstår mellan två parter när en part ger en annan part 

förtroendet att utföra en specifik uppgift. Ur ett annat perspektiv kan ansvar innebära att 

företag genom narrativ kompletterande information offentliggör information som rör till 

exempel dess prestationsförmåga, finansiella läge eller investeringar (An et al., 2011). 

 

Yi och Davey (2010) förklarar att en viktig del av ansvarsbegreppet är delgivningen av 

information. Här är den frivilliga redovisningen och därmed den narrativa 

kompletterande informationen ett viktigt verktyg för de allt högre krav intressenterna 

ställer (ibid). Vidare är denna frivilliga redovisning, precis som Merkl-Davis och 

Brennan (2007) tar upp i sitt första perspektiv, ett viktigt verktyg för att minska 

informationsasymmetri och därigenom förbättra relationen mellan företag och 

intressenter. 
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Wen, Leung och Cooper (2013) menar att man på senare tid förklarat viljan att lämna 

narrativ kompletterande information med intressentteorin, just eftersom den riktar sig 

till många olika intressenter. Freeman och Reed (1983) ger en vid definition av en 

intressent och menar att det är en individ eller en grupp som kan påverka företagets 

prestationer, eller som påverkas av densamma. Som exempel tar han upp myndigheter, 

branschorganisationer, kunder, anställda, konkurrenter och investerare, då de alla på ett 

eller annat sätt påverkar eller påverkas av företaget. En god relation mellan intressenter 

och företag är ett nyttigt verktyg för att lyckas på marknaden, menar Pfeifer och 

Salancik (1978) samt Friedman och Miles (2002). Berman, Andrew, Kotha och Thomas 

(1999) menar att företag ser sina intressenter som en del av sin omgivning och måste ta 

hand om dem för att kunna uppnå vinster, avkastning och inte minst ge utdelning till 

aktieägarena. 

 

3.5 Styrelsesammansättning 

 

Styrelsesammansättningen kan se ut på många sätt, och det finns anledning att tro att 

mångfald berikar styrelsen och ger en mer transparent redovisning och rapportering 

(Van der Walt, Ingley, Shergill & Townsend, 2006). Flera faktorer har identifierats som 

påverkar styrelsesammansättningen och ökar på mångfalden vilket kan leda till 

effektivare styrelser med ambition att presentera större mängd narrativ kompletterande 

information utan specifikt fokus (Eng & Mak, 2003; Karamanou & Vafeas, 2005; 

Mangena & Tauringana, 2007; Van der Walt et al., 2006). Den första faktorn är 

styrelsens storlek enligt Cheng och Courtenay (2006). Andra faktorer är andelen 

oberoende styrelseledamöter, arbetstagarrepresentanter, andelen kvinnor i styrelsen 

samt vad ledamöterna har för utbildning. 

 

3.5.1 Styrelsens storlek  

 

Styrelsens storlek kan spela en stor roll för bolagets transparens. Enligt Koden ska 

styrelsen bestå av minst tre ledamöter varav en styrelseordförande (Koden, 2015). 

Utöver dessa får även arbetstagarrepresentanter utses av de anställda på företaget, två 

eller tre beroende på hur många som arbetar på företaget. Argumentet till att styrelsens 

storlek har betydelse är att större styrelser är troligare att ha en större omfattning av 

expertis och tillgängliga resurser. Detta förbättrar effektiv övervakning, minskar 
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informationsasymmetri samt underlättar ledningens handlingar och beslut vilket sålunda 

antyder en större vilja till frivillig redovisning (Gandia, 2008; Hidalgo, García-Meca & 

Martínez, 2011; Karamanou & Vafeas, 2005).  

Å andra sidan så argumenterar Lipton och Lorsh (1992) att större styrelser är troligare 

att vara ineffektiva. Författarna påstår att det är svårare för större styrelser att få till 

stånd möten och att nå konsensus under styrelsemöten vilket medför att styrelsens 

övervakningskapacitet minskar och därmed minskar även den frivilliga redovisningen 

(ibid). Det finns alltså en risk för att fördelarna med en större styrelse kan stjälpas av 

marginalkostnaden vad gäller försämrad kommunikation och ineffektivt beslutsfattande 

som är associerat med större grupper (Dalton, Daily, Johnson & Ellstrand, 1999). 

Carpenter och Westphal (2001) är inne på samma spår när de argumenterar för att det 

finns studier av mindre styrelser vilka visar att många positiva effekter kommer från 

givande diskussioner som i sin tur härrör från uppgiftsrelaterade konflikter inom 

styrelsen. De förklarar även att styrelser där medlemmarna tillsammans känner en 

gemenskap har en tendens att minska känslomässiga konflikter (ibid).  

 

Samahaa, Khlifb och Hussaineyca (2015) har funnit både studier där det finns och 

studier där det inte finns något signifikant samband mellan styrelsestorlek och 

omfattning av narrativ kompletterande information (Arcay & Vazquez, 2005; 

Karamanou & Vafeas, 2005; Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010; Said, Zainuddin 

& Haron, 2009). Därmed formulerar vi vår hypotes utan riktning: 

 

H1: Det finns ett samband mellan styrelsestorlek och omfattningen av narrativ 

kompletterande information. 

 

3.5.2 Oberoende styrelseledamöter 

 

Enligt Svensk kod för bolagstyrning (2015) så skall en majoritet av styrelsen bestå av 

oberoende ledamöter. Agentteorin tyder på att oberoende styrelseledamöter kan ha en 

betydande inverkan på hur effektiv styrelsens övervakningsverksamhet är (Fama & 

Jensen, 1983). Fama (1980) samt Rosenstein och Wyatt (1997) menar att man genom att 

tillsätta oberoende ledamöter i styrelsen har möjlighet till ökad mängd offentlig 

information då den som är oberoende gentemot företaget inte har några egna intressen 

att skydda. Fama och Jensen (1983) menar att oberoende ledamöter genom sina tidigare 
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erfarenheter blir effektiva i rollen som övervakare utav ledningen. Detta gäller framför 

allt när de oberoende ledamöterna utgör en majoritet av styrelsen (Fama & Jansen, 

1983; Adams, Hermalin & Weisbach., 2010). Därutöver så anser García-Meca och 

Sánchez-Ballesta (2010) att oberoende ledamöter skapar en dominoeffekt och får övriga 

ledamöter att också vilja lämna ut frivillig redovisning. Å andra sidan framhåller Patelli 

och Prencipe (2007) att de oberoende ledamöterna ofta är utsedda av stora aktieägare 

vilket kommer att leda till att deras övervakning är begränsad (Demb & Neubauer, 

1992). En hög andel oberoende ledamöter skulle då kunna ha en negativ inverkan på 

den frivilliga redovisningen. Detta motverkar dock Koden (2015) som säger att minst 

två av de ledamöterna som är oberoende mot bolaget även skall vara oberoende 

gentemot större aktieägare. 

 

3.5.3 Arbetstagarrepresentanter 

 

Enligt Koden (2015) är en arbetstagarrepresentant beroende gentemot företaget denne 

arbetar på, men oberoende gentemot större aktieägare. En arbetstagarrepresentant är en 

anställd som utsetts till styrelserepresentant för de anställda inom företaget (SFS 

1987:1245). De anställda i ett företag som uppfyller vissa kriterier kan välja att ha med 

arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Om företaget sysselsätter över 25 anställda har de 

rätt till två arbetstagarrepresentanter och har företaget över 1000 anställda har de rätt till 

tre representanter (SFS 1987:1245). Dessa representanter likställs med andra ledamöter 

och har samma rättigheter och skyldigheter som dem, med undantag för frågor som rör 

exempelvis kollektivavtal, där de inte får deltaga (Bolagsverket, 2012).  

 

Tidigare empiriska studier har visat på blandade resultat vad gäller samband. Ett antal 

studier har funnit ett samband mellan andelen oberoende styrelseledamöter och frivillig 

redovisning (Eng & Mak, 2003; Mangena & Tauringana, 2007) Utifrån dessa studier 

kan det även antas att oberoende ledamöter påverkar så att det blir mer narrativ 

kompletterande information i årsredovisningar, dels för att underlätta sin egen 

utvärdering av bolagets ledning men även för att underlätta intressenternas förståelse av 

årsredovisningen (Barton & Mercer, 2005; Schaffer, 2002). Andra studier visar inte på 

något signifikant samband mellan oberoende ledamöter och frivillig redovisning 

(Mangena & Pike, 2005; Mangena & Tauringana, 2007). Utifrån detta så formulerar vi 

hypotesen utan riktning: 
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H2: Det finns ett samband mellan andelen oberoende ledamöter och omfattningen av 

narrativ kompletterande information.  

 

Gällande arbetstagarrepresentanter är det inget som förekommer utomlands, varför 

ingen tidigare forskning finns att tillgå. Vi formulerar därför även vår tredje hypotes 

utan riktning: 

 

H3: Det finns ett samband mellan arbetstagarrepresentanter i styrelsen och omfattningen 

utav narrativ kompletterande information. 

 

3.5.4 Kvinnliga styrelseledamöter  

 

Tidigare litteratur har visat att kvinnor skiljer sig från män vad gäller personlighet, 

kommunikationsstil, utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och expertis (Feingold 

2004). Det blir mer och mer accepterat att kvinnor kan ge ett betydande bidrag till en 

styrelse och därmed har vikten av jämställdhet blivit viktigare i styrelser (Terjesen, 

Sealy & Singh, 2009). I Sverige så finns inget lagstadgat om andelen kvinnor som skall 

ingå i en styrelse men Koden (2015) säger att det skall strävas efter jämn 

könsfördelning. Srinidhi et al. (2011) hävdar att det finns bevis för att styrelser med 

större andel kvinnor har en större benägenhet för öppen redovisning och att kvinnliga 

styrelseledamöter förbättrar styrelsens övervakningsfunktion vilket tyder på att sådana 

styrelser lämnar ut mer narrativ kompletterande information. Utifrån detta så formulerar 

vi hypotesen: 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnliga ledamöter och 

omfattningen av narrativ kompletterande information. 

 

3.5.5 Utbildning 

 

Kompetensnivå är en annan faktor som visat sig påverka narrativ kompletterande 

information, menar Martikainen et al. (2015). Författarna förklarar att förutom 

kompetens i form av erfarenhet inom företaget så har ledamöter med tidigare utbildning 

före karriären, på universitet eller motsvarande, visat sig betydelsefullt (ibid). 
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Högre utbildade styrelseledamöter har enligt tidigare forskning visat sig ha en positiv 

inverkan på mängden narrativ kompletterande information framförallt gällande 

riskrapportering (Boyatzis, Stubbs & Taylor, 2002; Martikainen et al., 2015). 

Anledningen tros vara att högre kompetens hos ledamöterna innebär större förmåga till 

problemlösning och kritiskt tänkande, samt en förmåga att sålla ut vad som är relevant 

ur tillgänglig information (ibid). Martikainen et al. (2015) menar att det kan vara lättare 

att ta till sig komplexa problem efter ett antal års studier vid ett universitet eller 

högskola. Vidare anser författarna att högre utbildade styrelseledamöter har en ökad 

förmåga att sålla ut de viktigaste delarna och hitta dess samband i den stora mängden 

tillgänglig information, vilket de hävdar hänger samman med dessa ledamöters förmåga 

att öka omfattningen av narrativ kompletterande information (ibid). Ytterligare en fördel 

som Martikainen et al. (2015) tar upp är den att högre utbildade ledamöter har en 

förmåga att ta fram information om företaget som har extra stor betydelse för 

investerare och aktieägare och dessutom kan dessa ledamöter ge ett kritiskt omdöme av 

den planerade narrativa informationen innan den slutliga rapporten släpps. Vi 

formulerar därför vår sista hypotes som följer:  

 

H5: Det finns ett positivt samband mellan andelen högutbildade ledamöter och 

omfattningen av narrativ kompletterande information.  

 

4. Empiri 

 

Vi börjar kapitel fyra med översiktlig statistik samt resultaten kring omfattningen av 

narrativ kompletterande information Därefter går vi igenom resultatet för de olika 

faktorerna i styrelsesammansättningen för att sedan ta upp statistik kring 

kontrollvariablerna. Vi avslutar med en sammanfattning av vad resultaten visar. 

 

4.1 Beskrivande statistik  

 

Inledningsvis så sammanställs en statistisk översikt för de variabler som ingått i studien 

utifrån insamlad data i tabell 2. Omfattningen av narrativ kompletterande information 

har under studiens granskning av resultatet visat sig skilja stort företagen emellan. I 

genomsnitt tilldelar företagen 27 procent av posterna i balans- och resultaträkningen 

narrativ kompletterande information, men det finns ett stort spann då de mest flitigt 
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kommenterande företagen kommenterar på knappt 68 procent medan de som 

kommenterat minst ligger på cirka 4 procent.  

 

Tabell 2 

Beskrivande statistik 

Variabel N Mean SD Min Max Range 

NKIO 75 0.2751 0.1349 0.0429 0.6769 0.6341 

SS 75 7.81 1.548 5 12 7 

OMB 75 0.8797 0.1174 0.5556 1 0.4444 

OMSA 75 0.7223 0.1936 0.2857 1 0.7143 

KS 75 0.3287 0.1090 0 0.6000 0.6000 

UTB 75 0.9584 0.0939 0.5714 1 0.4286 

FS 75 67676.12 84656.82 409.00 489405.00 488996.00 

SG 75 3.0553 7.4292 0.0007 57.8254 54.8247 

LIK 75 2.1835 3.9288 0.0003 21.2280 21.2277 

RSK 75 0.1413 0.1291 0.0111 0.7911 0.7800 

 
“Variabel” delar upp variablerna; NKIO=Narrativa kompletterande kommentarer, SS=Styrelsestorlek, 

OMB=Oberoende mot bolaget, OMSA=Oberoende mot större aktieägare, KS=Kvinnliga styrelseledamöter, 

UTB=Utbildning, FS=Företagsstorlek, SG=Skuldsättningsgrad, LIK=Likviditet, RSK=Räntabilitet på sysselsatt 

kapital. “N” visar antalet företag. “Mean” visar medelvärdet. “SD” visar standardavvikelsen. “Min” visar minsta 

värdet, “Max” visar största värdet och “Range” visar spridningen. 

 

Totalt är det 75 företag inom segmentet Large Cap på Nasdaq OMXS som studerats. 

Styrelsernas storlek är i snitt 8 ledamöter, där den minsta styrelsen innehåller 5 

ledamöter medan medlemmarna i den största styrelsen är 12 till antalet. När det gäller 

oberoende ledamöter så är i genomsnitt cirka 88 % av styrelseledamöterna oberoende 

gentemot företaget, medan ungefär 72 % av ledamöterna är oberoende i förhållande till 

större aktieägare. Medeltalet kvinnliga ledamöter utgör omkring 33 % utav styrelsen, 

med en variation från inga kvinnor alls till som mest 60 % utav styrelseledamöterna. 

Vad gäller högutbildade styrelseledamöter så är variationen mycket liten, endast ett fåtal 

företag sticker ut. Som minst är det 57 % av ledamöterna som har högre utbildning, som 

mest är alla styrelsemedlemmar högutbildade. Medelvärdet visar att 95 % utav 
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ledamöterna i styrelsen är högutbildade. Kontrollvariablerna diskuteras i skutet av 

kapitlet under respektive rubrik. 

4.2 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen utgår från korrelationsmatrisen som presenteras i tabell 3. Denna 

visar på en positiv korrelation mellan omfattningen av kompletterande narrativ 

information och andelen ledamöter som är oberoende mot större aktieägare, andelen 

kvinnliga ledamöter, skuldsättningsgraden samt räntabilitet på sysselsatt kapital. 

Andelen kvinnliga ledamöter har den största korrelationen tätt följd av andelen 

ledamöter som är oberoende mot större aktieägare vilket tyder på att dessa två variabler 

påverkar omfattningen av kompletterande narrativ information mest. Ingen av 

korrelationerna är dock statistiskt signifikanta på 5-procentsnivån. Korrelationsmatrisen 

visar även på en negativ korrelation mellan omfattningen av kompletterande narrativ 

information och styrelsestorlek, andelen ledamöter oberoende mot bolaget, utbildning, 

företagsstorlek samt likviditet. Till sist så pekar korrelationsmatrisen på en statistisk 

signifikant positiv korrelation mellan de två oberoende variablerna styrelsestorlek och 

företagsstorlek vilket kan tyda på multikolinjäritetsproblem i datan.  

Tabell 3 

Pearsons korrelationsmatris 

Variabel NKIO SS OMB OMSA KS UTB FS SG LIK RSK 

NKIO 1.000          

SS -0.087 1.000         

OMB -0.037 0.113 1.000        

OMSA 0.159 0.123 0.106 1.000       

KS 0.178 -0.049 -0.055 -0.110 1.000      

UTB -0.104 0.169 0.219 -0.148 0.057 1.000     

FS -0.025 0.357* 0.050 0.087 0.184 -0.041 1.000    

SG 0.053 0.064 0.071 0.219 0.197 -0.078 0.183 1.000   

LIK -0.083 0.022 -0.176 -0.067 -0.055 -0.053 0.054 0.055 1.000  

RSK 0.082 -0.096 0.217 -0.046 -0.089 0.050 0.039 0.134 -0.080 1.000 
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*p < 0.01. “Variabel” visar mått för beroende, oberoende och kontrollvariabler. “NKIO” visar korrelationen mellan 

Narrativa kompletterande kommentarer och övriga variabler. “SS” visar korrelationen mellan Styrelsestorlek och 

övriga variabler. “OMB” visar korrelationen mellan Oberoende mot bolaget och övriga variabler. “OMSA” visar 

korrelationen mellan Oberoende mot större aktieägare och övriga variabler. “KS” visar Kvinnliga styrelsledamöter 

och övriga variabler. “UTB” visar korrelationen mellan Utbildning och övriga variabler. “FS” visar korrelationen 

mellan Företagsstorlek och övriga variabler. “SG” visar korrelationen mellan Skuldsättningsgraden och övriga 

variabler. “LIK” visar korrelationen mellan Likviditeten och ”RSK” visar Räntabilitet på sysselsatt kapital. 

 

4.3 Kontroll av multikolinjäritetsproblem 

 

Då korrelationsmatrisen visade på ett möjligt multikolinjäritetsproblem i datan så utför 

vi även ett VIF-test för att grundligare kontrollera detta. VIF-testet kontrollerar hur de 

oberoende variablerna korrelerar med varandra. En tumregel är att ett testvärde som 

överstiger 10 indikerar multikolinjäritet mellan variabeln och minst en av de övriga 

variablerna (Mason & Perreault, 1991). 

 

Tabell 4 

VIF-test 

Oberoende variabel VIF-värde 

SS 1.266 

OMB 1.167 

OMSA 1.150 

KS 1.164 

UTB 1.147 

FS 1.259 

SG 1.179 

LIK 1.062 

RSK 1.128 

 
“Oberoende variabel” listar de oberoende variablerna. “VIF-värde” anger VIF-värden för respektive oberoende 

variabel. 
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Då alla VIF-värden ligger runt strax över ett så finns inget problem med 

multikolinjäritet mellan de oberoende variablerna och vi kan ta med alla i regressionen. 

 

4.4 Regressionsanalys 

 

Den beroende variabeln är Omfattningen av narrativa kompletterande variabler och då 

vi i de tidigare testerna inte sett några problem med datan så tar vi med alla oberoende 

variabler. 

Regressionen får då ett signifikansvärde på 0.610 och de enskilda variablerna listas i 

tabell 5. 

 

Tabell 5 

Regressionsanalys 

Regression med omfattningen av narrativa kompletterande kommentarer som beroende variabel 

R2 = 0.101, Signifikans = 0.610 

Variabel Koefficient Signifikans 

(Constant) 0.275 0.203 

SS -0.004 0.758 

OMB -0.061 0.676 

OMSA 0.138 0.120 

KS 0.281 0.078 

UTB -0.121 0.507 

FS -1.036E-7 0.624 

SG -0.001 0.769 

LIK -0.002 0.657 

RSK 0.132 0.316 

 
“Variabel” listar de oberoende variabler. “Koefficient” anger koefficienten för varje oberoende variabel. 

“Signifikans” anger signifikansnivån för varje koefficient. 

 

Regressionen har en förklaringsgrad, R2, på 0.101 men den är inte statistiskt signifikant 

och inte heller någon av variablerna är statistiskt signifikanta på 5-procentsnivån. Dock 

så är variabeln andelen kvinnliga styrelseledamöter statistiskt signifikant på 10-
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procentsnivån och andelen styrelseledamöter oberoende mot större aktieägare är strax 

över denna nivå. 

 

4.5 Narrativ kompletterande information 

 

Utifrån tabell 2 så ser vi att omfattningen av narrativ kompletterande information  

varierar stort mellan de olika företagen, då vi har fått fram ett spann på 63,4  

procentenheter. Som lägst kommenteras det på 4,3  procent av posterna medan de mest  

flitigt kommenterande företagen kommenterar på 67,7 procent av posterna. I genomsnitt  

så förses 27,5 procent av de totala posterna med narrativ kompletterande information. 

 

Under databehandlingens gång har vi lagt märke till att omfattningen av narrativ 

kompletterande information skiljer sig mellan resultaträkningen och balansräkningen. 

Hos företagens resultaträkningar sträcker sig kommentarer från cirka 5 procent till  

nästan 97 procent med ett genomsnitt av kommentarer på 52,81 procent av posterna. 

Balansräkningarna, däremot, har ett spann på sina kompletterande kommentarer från  

noll procent till som mest 52 procent. I genomsnitt kommenteras endast 18,57 procent  

av posterna i balansräkningen.  

 

Tabell 6 

Jämförelse av omfattning 

Omfattning av narrativ kompletterande information på resultaträkningen (NKIOR) respektive 

balansräkningen (NKIOB) 

 N Mean SD Min Max Range 

NKIOR 75 0.5271 0.2028 0.0556 0.9688 0.9132 

NKIOB 75 0.1742 0.1278 0.0161 0.5250 0.5089 

 
“N” visar antalet företag. “Mean” visar medelvärdet. “SD” visar standardavvikelsen. “Min” visar minsta värdet, 

“Max” visar största värdet och “Range” visar spridningen. 

 

Följande bild med boxplots för totala omfattningen av narrativ kompletterande  

information ställd mot narrativ kompletterande information på resultat- respektive  

balansräkningen visualiserar skillnaden i omfattning. 
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För att undersöka om vi har en statistiskt signifikant skillnad i omfattningen av 

kompletterande information mellan resultat- och balansräkningen så gjorde vi ett t-test 

för parad data där vi tog omfattningen av narrativ kompletterande information på 

resultaträkningen minus omfattningen av narrativ kompletterande information på 

balansräkningen för varje företag. 

 

Testet gav en statistiskt signifikant skillnad i omfattningen av narrativ kompletterande 

information på resultaträkningen (M=0.5271, SD=0.2028) och omfattningen av narrativ 

kompletterande information på balansräkningen (M=0.1742 , SD=0.1278 ) med 

resultatet; t(74)=15.20, p=0.000. 

 

4.6 Faktorer för styrelsesammansättningen 

 

När vi gått igenom styrelsesammansättningen inom de undersökta företagen har vi 

beaktat flera faktorer. Här presenteras statistik för var och en av de undersökta 
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faktorerna som påverkar styrelsesammansättningen. Här visar vi också om våra ställda 

hypoteser bekräftas eller förkastas. 

 

4.6.1 Styrelsens storlek     

 

Tabell 2 ger oss storleken på styrelserna i de 75 undersökta företagen varierar från 5 

bolagsstämmovalda ledamöter som minst till 12 i de största styrelserna, med ett 

medelantal på 8 ledamöter. 

 

39 av de 75 undersökta företagen har arbetstagarrepresentanter i sina styrelser. Lägger  

vi till dessa så får resultatet något större spridning. 

 

Tabell 7 

Styrelsestorlek (inklusive arbetstagarrepresentanter) 

N Mean SD Min Max Range 

75 9.19 2.294 5 14 9 

 
“N” visar antalet företag. “Mean” visar medelvärdet. “SD” visar standardavvikelsen. “Min” visar minsta värdet, 

“Max” visar största värdet och “Range” visar spridningen. 

 

Vi kan konstatera att vi inte hittar något samband mellan styrelsestorlek och 

omfattningen av narrativa kompletterande kommentarer, varken totalt eller på resultat- 

respektive balansräkningen. Det innebär att vi förkastar hypotesen H1, att det skulle 

finnas något samband mellan styrelsestorlek och omfattningen av kompletterande 

kommentarer. 

 

.4.6.2 Oberoende styrelseledamöter            

 

Inte heller andelen oberoende bolagsstämmovalda styrelseledamöter har något samband 

med omfattningen av narrativa kompletterande kommentarer, varför vi förkastar H2. 

Här är inte arbetstagarrepresentanterna medräknade, då Koden förkunnar att den som är 

eller under de tre senaste åren varit anställd av företaget anses vara beroende av 

detsamma.  

 



 

38 

 

4.6.3 Arbetstagarrepresentanter 

 

Vi undersöker relationen mellan omfattningen av narrativ kompletterande information 

och styrelser både med och utan arbetstagarrepresentanter genom att dela upp 

underlaget i två delpopulationer varav den ena populationen då blir de bolag som har 

arbetstagarrepresentanter i styrelsen och den andra delpopulationen består av de företag 

som inte har arbetstagarrepresentanter i styrelsen.  

 

Tabell 8 

Omfattning av narrativ kompletterande information 

 N Mean SD Min Max Range 

Inga arbetstagarrepresentanter 36 0.2760 0.1672 0.0429 0.6769 0.6341 

Har arbetstagarrepresentanter 39 0.2743 0.0984 0.1486 0.5417 0.3930 

Totalt 75 0.2751 0.1349 0.0429 0.6769 0.6341 

 
“N” visar antalet företag. “Mean” visar medelvärdet. “SD” visar standardavvikelsen. “Min” visar minsta värdet, 

“Max” visar största värdet och “Range” visar spridningen. 

 

När vi delar upp datan efter om styrelsen innehåller arbetaretagarrepresentanter eller ej,  

finner vi att dessa har en signifikant inverkan på totala mängden narrativa    

kompletterande kommentarer. Vi ser även att styrelser med arbetstagarrepresentanter  

har en lägre standardavvikelse och mindre spridning än styrelser utan  

arbetstagarrepresentanter. 

 

Tabell 9 

Regressionsanalys 2 

Regression med omfattningen av narrativa kompletterande kommentarer som beroende variabel 

beräknad på den delmängd som har arbetstagarrepresentanter 

R2 = 0.135, Signifikans = 0.022 

Variabler Koefficient Signifikans 

(Constant) 0.131 0.040 

OMSA 0.195 0.022 
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“Variabel” listar oberoende variabler. “Koefficient” anger koefficienten för varje oberoende variabel. “Signifikans” 

anger signifkansnivån för varje koefficient. 

 

Resultatet visar att H3 kan bekräftas, då det finns ett samband mellan ledamöter som är 

oberoende mot större aktieägare och omfattningen av narrativa kompletterande 

kommentarer i de styrelser som har arbetstagarrepresentanter.  

 

4.6.4 Kvinnliga styrelseledamöter          

                

Inte heller denna variabel visar någon signifikant påverkan på de kompletterande  

kommentarernas vara eller icke vara, därför provade vi att dela upp de kompletterande  

kommentarerna utifrån om de fokuserar på balansräkning respektive resultaträkning.  

Det visade sig då att andelen kvinnliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter har en  

signifikant inverkan på mängden kompletterande kommentarer vad gäller  

resultaträkningen. Vi får därför ett resultat där vi till viss del kan bekräfta H4 eftersom  

det visat sig finnas ett positivt samband mellan andelen kvinnliga ledamöter och  

omfattningen av narrativa kompletterande kommentarer, men konstaterar att detta  

samband endast gäller resultaträkningens kompletterande information.  

 

Tabell 10 

Regressionsanalys 3 

Regression med omfattningen av narrativa kompletterande kommentarer på resultaträkningen 

som beroende variabel 

R2 = 0.070, Signifikans = 0.022 

Variabler Koefficient Signifikans 

(Constant) 0.365 0.000 

KS 0.493 0.022 

 
“Variabel” listar oberoende variabler. “Koefficient” anger koefficienten för varje oberoende variabel. “Signifikans” 

anger signifkansnivån för varje koefficient. 
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4.6.5 Utbildning    

 

Eftersom det framkommit att den absoluta majoriteten av alla ledamöter i styrelserna 

hos de företag vi undersökt är högutbildade, har vi inte kunnat urskilja några samband 

över huvud taget. Vi kan i denna studie med det urval vi arbetat med varken förkasta 

eller bekräfta hypotes H4, eftersom vi i så fall skulle behöva ett annat, större urval där 

en jämförelse vore möjlig att göra.  

 

4.7 Kontrollvariabler 

 

Här presenteras, utifrån tabell 2, statistik för var och en av de kontrollvariabler vi använt  

oss av. 

 

4.7.1 Företagets storlek          

                      

Företagets börsvärde vid räkenskapsårets utgång beräknas genom att multiplicera 

antalet utestående stamaktier med börskursen på balansdagen. Storleken varierar stort, 

från 409 miljoner kronor ända upp till 489405, med ett medelvärde på 67676.12.  

 

4.7.2 Skuldsättningsgrad    

                         

Skuldsättningsgraden beräknas som kvoten mellan totala skulder och eget kapital på 

balansdagen. Skuldsättningsgraden hos de undersökta företagen har ett medelvärde på 

3.0553, som lägst ligger den på 0,0007 och som högst 57,8254. 

 

4.7.3 Räntabilitet på sysselsatt kapital  

        

Räntabilitet på sysselsatt kapital beräknas som (rörelseresultat + finansiella intäkter) / 

(sysselsatt kapital) där sysselsatt kapital är totala tillgångar minus räntebärande skulder. 

Räntabiliteten på sysselsatt kapital har medelvärdet 14 %, som minst 1,1 % och som  

högst är räntabiliteten 79 %.  
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4.7.4 Likviditet  

 

Likviditeten beräknas som kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Likviditeten har även den ett relativt stort spann, från 0,0003 till 21,2280, där  

medelvärdet för alla 75 företagen ligger på 2,1835. 

 

5. Diskussion 

 

Femte kapitlet börjar med en diskussion kring vad studien visat, dess styrkor och vad 

som hade kunnat göras bättre. 

  

Syftet med den här studien var att undersöka om omfattningen av narrativ 

kompletterande information i årsredovisningar påverkas av företagens 

styrelsesammansättning och storlek. Vi har alltså studerat den mer eller mindre frivilliga 

redovisningen, där en relativt lös lagstiftning reglerar förekomsten av redovisad 

information. Vi har helt bortsett från kommentarer som tas upp i noterna, då dessa är 

tvungna enligt lag.  

I Sverige tillämpas det principbaserade regelverket IFRS som bygger på bedömningar 

(Liu et al., 2014). Tidigare forskning har visat att företag i länder som tillämpar IFRS är 

mer villiga att lämna ut narrativ information än företag i länder som tillämpar det 

regelbaserade GAAP (Iatridis, 2011). Enligt Merkl-Davis och Brennan (2007) finns två 

huvudsakliga anledningar till att delge narrativ kompletterande information, att 

överbygga informationsasymmetri alternativt att utnyttja informationsasymmetri.  

 

5.1 Styrelsens storlek 

 

I inledningen av studien tar vi upp fem huvudsakliga frågeställningar; Hur påverkas 

narrativ kompletterande information av styrelsens storlek? Hur påverkas narrativ 

kompletterande information utav andelen oberoende styrelseledamöter? Hur påverkas 

narrativ kompletterande information utav arbetstagarrepresentanter?  Hur påverkas 

narrativ kompletterande information utav andelen kvinnliga styrelseledamöter? Hur 

påverkas narrativ kompletterande information utav andelen högutbildade 

styrelseledamöter? För var och en av dessa frågeställningar har vi ställt upp en hypotes, 

där den första lyder som följer: 
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H1: Det finns ett samband mellan styrelsestorlek och omfattningen av narrativ 

kompletterande information. 

 

Agentteorin bygger till stor del på övervakning av styrelse och ledning och åsikterna om 

hur styrelsens storlek påverkar detta går isär. Storleken på styrelse hos de 75 företag vi 

studerat varierar från 5 till 12 ledamöter utan arbetstagarrepresentanter, samt från 5 till 

14 ledamöter när vi tagit med arbetstagarrepresentanter i beräkningen. Det finns 

forskare som menar att större styrelser har svårt att få till möten och att enas och komma 

överens under dessa, vilket minskar övervakningskapaciteten, vilket också i sin tur 

minskar den narrativa kompletterande informationen (Lipton & Lorsh, 1992). Andra 

menar att övervakningskapaciteten över ledningen ökar, informationsasymmetrin 

mellan ledning och intressenter minskar och den narrativa kompletterande 

informationen ökar (Gandia, 2008; Hidalgo et al., 2011; Karamanou & Vafeas, 2005). 

Oavsett om vi tagit med arbetstagarrepresentanter eller ej så har vi inte kunnat se något 

samband alls mellan styrelsens storlek och omfattningen av narrativ kompletterande 

information, varken positivt eller negativt. Inte heller har vi kunnat se något samband 

gällande kommentarerna till balansräkningen och resultaträkningen var för sig. Vi 

finner inget bevis i denna studie för att styrelsestorleken påverkar förmågan till 

övervakning vilket i sin tur påverkar omfattningen utav narrativ kompletterande 

information. Said et al. (2009) har i sin studie funnit samma resultat som vi, att inget 

samband finns mellan styrelsens storlek och omfattningen av narrativ kompletterande 

information. Liksom vår studie bygger den forskning Said et al. (2009) genomfört på 

studier av börsnoterade företag i Malaysia, vilka precis som Sverige tillämpar det 

principbaserade IFRS. Även andra studier, genomförda både inom och utanför Europa, 

har resulterat i att inget samband funnits (Arcay & Vazquez, 2005; Karamanou & 

Vafeas, 2005; Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010). 

. 

5.2 Oberoende styrelseledamöter 

 

Den andra faktorn vi undersökt rör oberoende styrelseledamöter, varför vår andra 

hypotes formulerades som följer: 
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H2: Det finns ett samband mellan andelen oberoende ledamöter och omfattningen av 

narrativ kompletterande information. 

 

Även när det gäller oberoende ledamöter har agentteorin betydelse, då oberoende 

ledamöter har visat sig effektiva när det gäller övervakningen utav ledning och ägare 

(Fama & Jensen, 1983). Bättre övervakning leder till större omfattning av den narrativa 

kompletterande informationen, vilket oberoende ledamöter har nytta utav både för sin 

egen utvärderings skull samt för läsbarheten för utomstående intressenter (Schaffer, 

2002; Barton & Mercer, 2005). Här vill vi knyta an till intressentteorin, då Van der Walt 

et al. (2006) menar att mångfald, så som oberoende ledamöter, ger en mer transparent 

redovisning vilken minskar informationsasymmetrin. Enligt Koden (2015) ska femtio 

procent eller fler utav ledamöterna vara oberoende, varav minst två även oberoende 

gentemot större aktieägare. Vi har, under insamlingen utav den data vi använt, sett att de 

flesta av företagen följer Koden (2015). Vi har däremot minst ett företag som bryter mot 

Koden (2015) då de bara har 28,6 procent oberoende ledamöter. Trots att de flesta 

företag har tillräckligt med oberoende ledamöter med i styrelsen har vi inte kunnat se 

några samband mellan dessa ledamöter och omfattningen av narrativ kompletterande 

information. 

 

5.3 Arbetstagarrepresentanter 

 

Den tredje hypotesen behandlade arbetstagarrepresentanter och löd som nedan: 

 

H3: Det finns ett samband mellan arbetstagarrepresentanter i styrelsen och omfattningen 

utav narrativ kompletterande information. 

 

39 utav de 75 undersökta företagen har arbetstagarrepresentanter med i styrelsen. Inte 

förrän vi tog med arbetstagarrepresentanterna i beräkningen såg vi några samband 

mellan oberoende ledamöter och omfattningen av narrativ kompletterande information. 

Dessa räknas som beroende mot företaget men oberoende mot större aktieägare och med 

dessa inkluderade såg vi ett positivt samband mellan oberoende ledamöter och narrativ 

kompletterande information. García-Meca och Sánchez-Ballesta (2010) menar att 

oberoende ledamöter skapar en dominoeffekt, och att fler ledamöter blir mer villiga att 

lämna narrativ kompletterande information. Detta såg vi dock ingen antydan till, då det 
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positiva sambandet borde visat sig även utan arbetstagarrepresentanterna, ifall de 

lyckats motivera övriga ledamöter till mer narrativ information. Däremot skiljer sig vårt 

resultat från tidigare utländska studier just eftersom arbetstagarrepresentanter, förutom i 

svenska företag, endast förekommer i Norge och Danmark och att de således inte har 

kunnat undersökas i utländska studier.  

 

5.4 Kvinnliga styrelseledamöter 

 

Den fjärde hypotesen rör kvinnor i styrelsen och har formulerats som nedan: 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnliga ledamöter och 

omfattningen av narrativ kompletterande information. 

 

Tidigare forskning där man undersökt amerikanska företag har visat att kvinnor i 

styrelsen främjar en mer öppen redovisning, samt att styrelsens övervakningsförmåga, 

vilken förespråkas av agentteorin, förbättras (Srinidhi et al., 2011). Det innebär att dessa 

styrelser lämnar mer narrativ kompletterande information, vilket vi i denna studie har 

svaga men ändock signifikanta bevis för, då vårt resultat visar att omfattningen av 

narrativ kompletterande information till poster i resultaträkningen är större med fler 

kvinnor i styrelsen. Fler kvinnor leder till fler kommentarer till poster i 

resultaträkningen. Liksom bland de oberoende styrelseledamöterna har vi hos andelen 

kvinnor i styrelsen funnit avvikelser från Koden (2015), som säger att en jämn 

könsfördelning ska eftersträvas, då vi under datainsamlingen har sett företag där det inte 

finns någon kvinna med i styrelsen. Ytterligare en aspekt är att i de fall det 

kommenteras mer på vissa poster än andra kan det vara en indikation på impression 

management, även om vi har alldeles för lite bevis för att påstå att så är fallet i den här 

undersökningen. Impression management syftar till att vrida bilden av företaget på ett 

för företaget fördelaktigt vis (Merkl-Davies & Brennan, 2007).  

 

5.5 Utbildning 

 

Vår sista hypotes angående styrelsesammansättningen handlar om utbildningen bland 

styrelseledamöterna och är formulerad som följer: 
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H5: Det finns ett positivt samband mellan andelen högutbildade ledamöter och 

omfattningen av narrativ kompletterande information. 

 

Tidigare studier har visat att andelen högutbildade styrelseledamöter har ett positivt 

samband med omfattningen av narrativ kompletterande information (Martikainen, et al., 

2015; Boyatzis et al., 2002). I denna studie visade det sig att så gott som alla ledamöter i 

styrelserna för samtliga företag, med några undantag, innehar en högre utbildning varför 

jämförelser företagen emellan varit effektlösa. För att kunnat se något samband hade vi 

behövt ett större urval. 

 

5.6 Narrativ kompletterande information 

 

Det sägs att grunden till frivillig redovisning härstammar från agentteorin, vilken 

bygger på en vilja att dela med sig utav företagets ställning och resultat samt öka 

transparensen i företaget. Schaffer (2002) samt Barton och Mercer (2005) menar att 

narrativ information kan hjälpa styrelsen vad gäller övervakandet och utvärderingen av 

ledningens prestanda.  

Övervakningen i sin tur ökar mängden narrativ information vilket leder till att 

informationsasymmetrin minskar. Vi har sett svaga bevis på detta, då kvinnor i styrelsen 

samt arbetstagarrepresentanter visat sig påverka omfattningen av narrativ 

kompletterande information. Dessa grupper anses även ha en betydande roll gällande 

övervakningen av ledning och ägare (Srinidhi et al., 2011). 

 

Intressentteorin knyter även den an till viljan att lämna narrativ kompletterande 

information, då den bygger på öppenhet och transparens gentemot intressenterna. Det är 

framför allt för dessa som den narrativa kompletterande informationen är av stor vikt, 

för att de ska kunna göra korrekta bedömningar utav företaget. Vi har under 

datainsamlingens gång sett att mängden information varierar mellan företagen och att 

vissa företag visat stor benägenhet att dela med sig utav informationen medan andra inte 

är lika öppna. Vi har sett att kvinnor påverkar omfattningen av narrativ kompletterande 

information till poster i resultaträkningen samt att arbetstagarrepresentanter har positiv 

inverkan på narrativ information i årsredovisningen. 
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Vi har endast undersökt svenska företag, där det principbaserade regelverket IFRS 

används, vilket kan vara en möjlig anledning till att vi inte ser några starka samband. Ett 

fritt regelverk som bygger på bedömningar (Liu et al., 2014) kan mycket väl bidra till 

att företagen väljer ut vilken information de anser viktig för att presentera företaget på 

ett visst sätt (Yuthas et al., 2002). Genom att jämföra med amerikanska företag där 

GAAP används skulle man kunna undersöka denna relation närmare. 

 

Över huvud taget konstaterar vi att det kommenteras mer på poster redovisade i 

resultaträkningen än i balansräkningen, vilket även har visat sig vara fallet i tidigare 

genomförda studier (Tauringana & Mangena, 2014). Möjliga förklaringar till detta kan 

dels vara att det handlar om impression management. När det kommenteras mest på 

resultaträkningen kan det bero på att företagets resultat är bra och de vill framställa sig 

själva på ett fördelaktigt sätt (Clatworthy & Jones, 2003). Dels kan det också bero på att 

ledningen vet att det är resultaträkningen som flest intressenter läser och att man därför 

vill tillgodose deras behov (Bartlett & Chandler, 1997). En egen reflektion vi finner 

möjlig som förklaring är att svenskt regelverk kräver noter för att förklara posterna i 

balansräkningen i större utsträckning än de kräver noter till resultaträkningen (SFS 

1995:1554). 

 

I stora drag har denna studie visat mycket få samband mellan styrelsesammansättning 

och narrativ kompletterande information. En anledning vi finner trolig är att urvalet är 

för litet och vi har för få undersökta faktorer. Till en första början hade vi tänkt 

undersöka företag registrerade på både Large och Mid Cap-segmenten på Nasdaq 

OMXS, men vi insåg ganska snart att det inte skulle vara möjligt rent tidsmässigt. Med 

ett större urval finns en möjlighet att vi skulle kunnat se fler och starkare samband.  

 

5.7 Samband 

 

Vi har i denna studie sökt efter samband mellan styrelsesammansättningen och 

omfattningen av narrativ kompletterande information hos i årsredovisningar listade på 

Nasdaq OMXS inom Large Cap-segmentet. Vi har noggrant samlat in de data vi ansett 

oss behöva utifrån hur tidigare studier utförda utomlands har genomförts och vilka 

variabler de tagit med i beräkningen (Tauringana & Mangena, 2014). Vi har även, 

liksom tidigare studier förklarat, använt oss utav regressionsanalyser för att undersöka 
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eventuella samband. Trots detta har vi endast sett ett par svaga kopplingar mellan de 

olika styrelsesammansättningsfaktorerna och omfattningen av narrativ kompletterande 

kommentarer. 

Gällande styrelsestorleken och omfattningen av narrativ kompletterande kommentarer 

har vi inte funnit något samband alls, varken med eller utan arbetstagarrepresentanter 

och inte heller då vi delat upp rapporterna och undersökt balans-och resultaträkning var 

för sig. Oberoende styrelseledamöter visade till en början ingen påverkan alls på 

omfattningen av narrativ kompletterande information, varken om ledamöterna är 

oberoende mot företaget eller gentemot större aktieägare. När vi däremot delade upp 

företagen efter om de innehåller arbetaretagarrepresentanter eller ej fann vi att andelen 

styrelseledamöter som är oberoende mot större aktieägare har en signifikant inverkan på 

omfattningen av narrativ kompletterande information i de styrelser som har 

arbetstagarrepresentanter. Relationen mellan kvinnliga styrelseledamöter och 

omfattningen av narrativ kompletterande information visade till en början inte på några 

samband alls, men när vi delat upp balansrapporterna och resultatrapporterna var för sig 

upptäckte vi ett positivt samband mellan kvinnliga ledamöter och omfattningen av 

narrativa kompletterande kommentarer i resultaträkningen. Den sista faktorn vi 

undersökt är utbildning, vilken visade sig vara oanvändbar då så gott som alla ledamöter 

varit högutbildade vilket ledde till att vi inte kunnat undersöka sambandet då vi inte haft 

några skillnader mellan företagen att tala om. 

 

6. Slutsats 

 

I det sista kapitlet går vi igenom arbetet och tar upp de slutsatser vi kommit fram till. Vi 

går igenom studiens bidrag och begränsningar och kapitlet avslutas med förslag på 

vidare forskning. 

 

 

Syftet med den här studien var att undersöka om omfattningen av narrativ 

kompletterande information i årsredovisningar påverkas av företagens 

styrelsesammansättning och storlek. Vi har undersökt 75 svenska börsnoterade företag 

registrerade på Nasdaq OMXS inom Large Cap-segmentet. För att kunna genomföra 

studien har vi samlat in fem faktorer gällande styrelsesammansättningen, styrelsens 
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storlek, oberoende ledamöter, arbetstagarrepresentanter, kvinnliga ledamöter samt 

utbildning. Vi har även identifierat fyra kontrollvariabler, företagsstorlek, 

skuldsättningsgrad, räntabilitet på sysselsatt kapital och likviditet. Både 

kontrollvariabler och faktorer för styrelsesammansättning, med undantag för 

arbetstagarrepresentanter, har använts i tidigare studier genomförda utomlands, varför vi 

ansett dem vara relevanta för undersökningen (Barako et al., 2006; Barako, 2007). All 

data är sekundärdata insamlad från företagens årsredovisningar för 2015. Vi har 

poängsatt posterna i balansrapporten och resultatrapporten för vart och ett av företagen 

och sammanställt samtliga data i ett exceldokument för att sedan analyseras i SPSS. 

 

Vi har ställt upp fem frågeställningar i denna uppsats, hur narrativ kompletterande 

information påverkas utav styrelsens storlek, av andelen oberoende ledamöter, av 

arbetstagarrepresentanter, av andelen kvinnliga ledamöter samt av andelen utbildade 

ledamöter. Utifrån dessa frågeställningar och insamlad data kan vi nu säga att styrelsens 

storlek och andelen högutbildade ledamöter inte har någon effekt alls på omfattningen 

av narrativ kompletterande information. Andelen arbetstagarrepresentanter visade sig ha 

positiv effekt på omfattningen utav narrativ kompletterande information, liksom 

andelen kvinnor i styrelsen, men då bara gällande poster i resultaträkningen. Eftersom vi 

till stor del inte funnit några samband anser vi att studien skulle behöva utökas för att vi 

ska kunna hitta signifikanta samband. Vi kan dra slutsatsen att med mer tid hade vi 

kunnat använda ett större urval, undersöka fler faktorer och även fler samband.  

 

6.1 Studiens bidrag 

 

Tidigare studier tar upp relationen mellan styrelsesammansättning och omfattningen av 

narrativ kompletterande information, men ingen av dessa studier är genomförd i 

Sverige. Vårt bidrag är att vi studerar denna relation hos svenska företag registrerade 

inom Large Cap-segmentet på Nasdaq OMXS. Vi lämnar även ett unikt bidrag till 

forskningslitteraturen genom att undersöka arbetstagarrepresentanternas påverkan på 

narrativ kompletterande information, en faktor i styrelsesammansättningen som inte 

undersökts tidigare. 

Vår studie lämnar tre bidrag till redovisningslitteraturen; för det första så undersöker vi i 

vilken omfattning företag registrerade på Nasdaq OMXS inom segmentet Large Cap 

anger kompletterande information i de narrativa delarna i sina årsredovisningar. För det 
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andra undersöker vi om omfattningen av narrativ kompletterande information kan skilja 

sig mellan balansräkningen och resultaträkningen i årsredovisningen. Sist men inte 

minst analyserar vi om omfattningen av narrativ kompletterande information påverkas 

av styrelsesammansättningen, speciellt vad gäller storlek på styrelse, oberoende 

ledamöter, arbetstagarrepresentanter och kvinnliga ledamöter. 

 

6.2 Studiens begränsningar 

 

Denna studie bygger helt på sekundärkällor i form av årsredovisningar, vilket innebär 

att studien aldrig kan vara bättre än vad dessa dokument är. Den bygger även på 

kodning och till viss del tolkning, vilket i sig alltid är en risk för tillförlitligheten, men 

vi har försökt minimera problemen med dessa metoder efter bästa förmåga, genom 

noggranna kontroller och en aktiv diskussion. Vidare är vårt urval i minsta laget för den 

här typen utav undersökning och resultatet visar en ögonblicksbild av företagen 

registrerade inom Large Cap-segmentet på Nasdaq OMXS 2015. Om samma 

undersökning genomförs om två år, eller med 2013-års årsredovisningar finns en 

möjlighet att resultatet blir ett annat. De metoder vi använt anser vi i övrigt tillförlitliga 

då snarlika metoder använts i liknande undersökningar utförda utomlands och avseende 

utländska företag. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

 

Som förslag på vidare forskning har vi en studie med större urval än vad vi haft och fler 

faktorer att undersöka. Denna studie skulle dock behöva mer tid än vad vi haft till 

förfogande. 

Vi tror även att relationen mellan ägare och ledning, som tas upp i agentteorin, samt hur 

denna påverkar den narrativa kompletterande informationen är en intressant inriktning 

att studera. Ytterligare en studie vore att undersöka varje post i resultat- och  

balansräkningen för sig och jämföra mellan olika företag för att identifiera förekomsten 

av impression management och vilka faktorer i styrelsesammansättningen som påverkar 

detta. Vi tycker även att det vore intressant att undersöka om och hur revisorn påverkar 

omfattningen av narrativ kompletterande information, eftersom även denne skriver 

under årsredovisningen. Slutligen vore det intressant att studera omfattningen av 

narrativ kompletterande information i svenska företag i relation till förekomsten av 
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samma information i amerikanska företag, alltså hur IFRS påverkar narrativ information 

jämfört med GAAP. 
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Bilaga 1. 
 

Företag som ingår i Large Cap på Nasdaq OMXS: 

 

AAK Fabage Loomis SKF 

ABB Fingerprint Cards Lundbergföretagen SSAB 

Alfa Laval Getinge Lundin Mining* Sandvik 

Assa Abloy Hennes & Mauritz Lundin Petroleum** Securitas 

Astra Zeneca Hexagon MTG Skanska 

Atlas Copco Hexpol Meda Stora Enso 

Atrium Ljungberg Holmen Melker Schörling Svenska Handelsbanken 

Autoliv Hufvudstaden Millicom Int Cellular SDB Sweco 

Axfood Husqvarna NCC Swedbank 

Axis ICA gruppen Nibe Industrier Swedish Match 

Balder Industrivärden NetEnt Swedish Orphan Biovitrum 

Betson Indutrade Nobia Tele2 

Billerud Korsnäs Intrum Justisia Nordea Bank TeliaSonera 

Boliden Investor Pandox Tieto Corporation 

Castellum JM Peab Trelleborg 

Com Hem Kinnevik Ratos Unibet Group SDB 

Dometic Group Klövern SAAB Volvo 

Electrolux Latour SCA Wallenstam 

Elekta Lifco SEB Wihlborgs Fastigheter 

Ericsson 
   

* Utgår då vi inte hittat årsredovisningen för 2015 

** Utgår då de har negativt eget kapital 

 


