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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Avgörande faktorer och samband för framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar. Kvantitativ studie på NASDAQ Stockholm – Large 

Cap 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Jonas Pettersson och Linda Tidell 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2016 – juni 

 

Syfte: Den framtidsorienterade informationen i årsredovisningar ger omvärlden en 

möjlighet att få en inblick i företagens framtida ekonomiska situation. Att kunna tyda 

informationen och vad som påverkar den, förbättrar både beslut och analyser. Syftet 

med denna studie är därför att undersöka vad som driver mängden frivilligt rapporterad 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen kopplat till ett antal 

faktorer. 

 

Metod: Studien har en tvärsnittsdesign och har genomförts med en kvantitativ metod. 

Data har samlats in ur årsredovisningar från företag på NASDAQ Stockholm Large Cap 

listan. Hypoteser har testats med multivariat regressionsanalys. 

 

Resultat och slutsats: Vi finner att företagets storlek och lön till styrelse och VD är de 

variabler som har störst positiv påverkan på mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation som företagen rapporterar i årsredovisningen. Vidare finner 

författarna att marknadsrisk, andel oberoende styrelseledamöter och andel kvinnor i 

styrelsen är variabler med störst negativ påverkan på mängden av framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation. Dessa fem variabler är statistiskt signifikanta i alla tre använda 

regressionsmodeller. Slutligen finner författarna att ingen statistisk signifikans 

föreligger i sambandet mellan framtidsorienterad lönsamhetsinformation och 

variablerna utdelning, skuldsättning, ROA och personalförändringar. 



 

 

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien har utförts på företag listade på Large Cap 

NASDAQ Stockholm. Att utöka underlaget till övriga svenska segment och koppla 

studiens resultat till tidigare forskning och därigenom utröna eventuella skillnader 

länder emellan och mellan börssegment ses som förslag till vidare forskning. Vidare ses 

de nya variablerna: löner till styrelse och VD, personalförändring och kvinnor i styrelse 

som en språngbräda till vidare forskning då dessa resultat är de första som presenterats 

av dess art som vi vet. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats bidrar till befintliga studier av mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation som rapporteras i årsredovisningar på tre 

avgörande sätt. Det första bidraget ger bevis för att nivåerna av framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation påverkas av vissa bestämda egenskaper, och vissa 

styrmekanismer. Det andra bekräftar tidigare forsknings samband till företags storlek, 

oberoende styrelseledamöter och marknadsrisk. Som avslutande bidrag återfinns resultat 

av tidigare outforskade variablerna: andel kvinnor i styrelsen och lönen till styrelse och 

VD. 

 

Nyckelord: Årsredovisning, narrativ rapportering, FLPD, utdelningspolicy, 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation, Large Cap, innehållsanalys 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Determinant factors and relationships for future-oriented profitability information 

in the annual report narrative sections. Quantitative study on NASDAQ Stockholm - 

Large Cap 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Jonas Pettersson and Linda Tidell 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2016 – June 

 

Aim: The future-oriented information in the annual reports gives the world an 

opportunity to get an insight into the companies' future financial situation. Being able to 

interpret the information and what affects it improves both decisions and analyzes. The 

purpose of this study is to investigate what drives the amount voluntarily revealed 

forward-looking performance disclosure in the annual report linked to a number of 

factors. 

 

Method: The study has a cross-sectional design, and has been implemented by a 

quantitative method. Data has been collected from the annual reports of the companies 

on the NASDAQ Stockholm Large Cap list. Hypotheses were tested by multivariate 

regression analysis. 

 

Result and Conclusions: The authors find that the company size and the remunerations 

of the board and CEO are the variables that have the greatest positive impact on the 

amount of forward-looking performance information that companies disclose in the 

annual report. Furthermore, the authors find that market risk, the proportion of 

independent directors and the ratio of women on the board are variables with the largest 

negative impact on the forward-looking performance disclosures. These five variables 

are statistically significant in all three used regression models. Finally, the authors find 

that no statistically significance exists in the relationship between the forward-looking 



 

 

performance disclosure and the variables: dividends, leverage, ROA and personnel 

changes. 

 

Suggestions for future research: The study has been performed on companies listed 

on the NASDAQ Stockholm Large Cap. To expand the survey to other Swedish 

segments and connect the study's results to previous research, and thereby learn any 

differences between countries and between market segments is seen as suggestions for 

further research. Furthermore the new variables: remunerations of the board and CEO, 

personnel change and women on the board as a starting point for further research as 

these results are the first, as we know, to be presented. 

 

Contribution of the thesis: This paper contributes to the existing studies on the amount 

of forward-looking performance information disclosed in annual reports on three crucial 

ways. The first contribution provides the first evidence that the level of forward-looking 

performance disclosure is affected by certain properties and some steering mechanisms. 

The second confirmed previous research relation to size, independent directors and 

market risk. As a final contribution, the results of previously unexplored variables: ratio 

of women on the board and remuneration to the board and CEO. 

 

Key words: Annual report, narrative reporting, FLPD, dividend policy, forward-

looking performance disclosure, Large Cap, content analysis 
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till uppsatsen. Vidare kommer problemdiskussionen 

och en frågeställning som leder till syftet med uppsatsen. Sist i avsnittet presenteras 

avgränsningarna för studiens omfattning. 

 

1.1 Bakgrund 

En årsredovisning skall i Sverige skapas genom en god redovisningssed enligt 

Årsredovisningslagen (1995:1554) kapitel 6, 2§; Bokföringslagen (1999:1078) kapitel 4, 2§), 

där denna har innebörden att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. 

Genom denna skall det ges en rättvis bild av bland annat företagets framtidsutsikter. Att 

företag kan vinkla informationen i årsredovisningen kan vara ett problem. Med andra ord, är 

det inte säkert att läsare får en objektiv bild av företaget. 

 

Den narrativa rapporteringen i årsredovisningar menar Merkley (2013) kompletterar bokslutet 

där styrelsen får möjlighet att uttrycka dess framtidsorienterade lönsamhetsinformation via 

text till utomstående kapitalinvesterare. Därför kan denna del i årsredovisningen anses vara en 

viktig del av styrelsens rapportering. Informationens syfte är att underlätta för marknadens 

intressenter att bedöma företags kommande resultat och deras framtidsutsikter. Det är därför 

viktigt att redovisningen förmedlar en rättvisande bild av företagets ekonomi. De som arbetar 

mot detta mål är lagstiftare, normgivare och organisationer som exempelvis FAR, RR, BFN 

samt ISAB (internationellt). 

 

Oakley (2015) menar att de börsnoterade företagens framgångar har stor betydelse för 

allmänhetens ekonomi. Detta belyser Oakley när han i sin studie skildrar företagens 

tillvägagångssätt att informera kapitalinvesterare om deras utveckling. Även utifrån 

företagens syn presenteras i de narrativa delarna av årsredovisningen framtida risker och 

osäkerheter. 

 

Den utvalda framtidsorienterade lönsamhetsinformationen som styrelsen väljer att presentera i 

årsredovisningen utgör därefter en utgångspunkt för kapitalinvesterares placeringsbeslut. 

Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) skall årsredovisningen innehålla företagets 

förväntade framtidsutveckling. Den skall även innehålla en beskrivning av väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Likväl framhåller FAR (http://www.far.se) att 

http://www.far.se/
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den viktigaste faktorn för dem är att företag använder narrativ information för att belysa på 

vilket sätt de skapar värde och vilka framtidsutmaningar som finns. Men hur 

företagsledningen väljer att presentera den narrativa informationen samt vad de väljer att 

uppmärksamma baseras enligt Craig och Amernic (2008) på företagets största nytta. 

Därigenom kan sägas att det inte alltid är säkert att det som presenteras ger den mest korrekta 

bild för de utomstående kapitalinvesterarna. Dessa i sin tur analyserar den narrativa 

informationen när de skall fatta beslut. Detta för att minska skillnaden mellan de finansiella 

belopp som finns i rapporteringen och företagets verkliga ekonomiska läge (Feldman, 

Govindaraj, Livnat & Segal, 2010; Merkley, 2013). 

 

Tidigare forskning undersöker nyttan av företags narrativa informationsrapportering i 

Storbritannien (Hussainey, Schleicher & Walker, 2003; Hussainey & Walker, 2009). Där har 

Hussainey et al. (2003) utvecklat en ny automatiserad metod för att mäta ett stort urval av 

företagens narrativa informationsrapportering. Deras studie bidrar till den befintliga 

litteraturen genom att använda en datorintensiv teknik, ”QSR N6 programvara”, för att 

värdera och mäta den framtidsorienterade informationen. Dessa värden kopplas sedan ihop 

med investerarnas förmåga att bättre förutspå framtida resultat. De anser att den narrativa 

informationen i årsredovisningar ger väsentligt informationsvärde till investerare. Genom 

denna information utvecklas investerares potential att förutspå de framtida 

resultatvariationerna. Därtill finner Hussainey och Walker (2009) att företagens 

framtidsorienterade lönsamhetsinformation och möjliga aktieutdelning är företagens 

alternativa sätt att förmedla väsentlig information till investerare. 

 

1.2 Problemdiskussion 

En betydelsefull faktor i årsredovisningar är enligt Craig och Amernic (2008) de narrativa 

delarna, då det är denna som avgör hur företagen vill uppfattas av omvärlden. De narrativa 

delarna av årsredovisningen innehåller information som är frivillig, då den inte finns reglerad 

i Årsredovisningslagen (1995:1554). Det är alltså upp till varje styrelse att avgöra vilken 

information och i vilken omfattning den vill utnyttja möjligheten att lämna frivillig 

information i de narrativa delarna. Genom att använda möjligheten att rapportera i de 

narrativa delarna kan de därmed styra vilken information om företaget som når omvärlden. 

Företagen kan genom detta styra hur omvärlden uppfattar företaget och ledningens 

prestationer. Genom att inkludera eller exkludera information, uppmärksamma läsare på vissa 
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för företagets ledning fördelaktiga omständigheter eller hindra att ledningens mindre 

fördelaktiga omständigheter uppmärksammas (Craig & Amernic, 2008). Möjligheten av 

sådana manipulationer gör de narrativa delarna i årsredovisningar till ett viktigt område för 

redovisningsforskningen att studera. Manipulationer kan göra årsredovisningar svårbedömda. 

Innebörden av viss information kan ha dämpats medvetet av ledningen. Detta kan gälla 

information om risker som inte skulle vara gynnsamt för ledningen att vara tydliga med (Jiang 

& Habib, 2009). Företaget kan också framställa en överdrivet ljus bild av företaget för att ge 

intryck av en positiv framtidsutveckling. Dessa omständigheter antyder att det är mycket 

viktigt för redovisningens funktion som informationskanal mellan företagsledning och 

framför allt aktieägare att redovisningslitteraturen förmår visa huruvida narrativ information 

bidrar till en rättvisande bild. Därmed finns det incitament hos företag att använda de 

narrativa delarna på ett sätt som främjar en rättvisande bild av företag i årsredovisningen. 

 

Även om det finns en rad invändningar mot användning av frivillig rapportering i narrativa 

delar är vår utgångspunkt att narrativa delar kan bidra till att göra årsredovisningar mer 

informationsrika och att narrativa delar därigenom har en positiv funktion för 

årsredovisningars användare – aktieägare och andra intressenter. Redovisningslitteraturen 

omfattar dessutom i huvudsak denna uppfattning. Till exempel finner Hussainey et al. (2003), 

Schleicher, Hussainey och Walker (2007) och Hussainey och Walker (2009) att 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningars narrativa delar innehåller 

värdefull och relevant information som hjälper intressenter att prognostisera framtida 

resultatförändringar. Forskningen har dock ännu inte klarlagt vad som driver företag att 

rapportera med hjälp av narrativa delar. Det återstår ännu mycket forskningsarbete innan vi 

vet vilka egenskaper hos företagen som leder till att de narrativa delarna i årsredovisningar 

ges ett stort utrymme. Ett klarläggande av dessa samband är av stor vikt inte bara för 

redovisningslitteraturen utan också för användare av årsredovisningar eftersom läsare av 

årsredovisningar bör förstå varför viss information presenteras för att bedöma informationens 

tillförlitlighet. Redovisningslitteraturen har dock hittills enligt Ahmed och Courtis (1999) 

identifierat åtminstone sex faktorer som är associerade med storleken på de narrativa delarna i 

årsredovisningar. Dessa kan indelas i två grupper: företagsegenskaper och 

företagsstyrningsformer. 
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Bland företagsegenskaper har redovisningsforskningen hittills undersökt företagsstorlek, 

skuldsättningsgrad, lönsamhet och marknadsrisk. Det finns ett positivt samband mellan 

mängden information som rapporteras i årsredovisningar och företagets storlek (Ahmed & 

Courtis, 1999). Där Ahmed & Courtis (1999) menar även att stora företag är intressantare för 

finansanalytiker än små företag. Dessutom vill finansanalytiker ha stora mängder finansiell 

information för att kunna ge sina kunder så bra investeringsbeslut som möjligt. Stora företag 

har vanligtvis även mer resurser att täcka kostnaderna för att producera den större mängd 

information som intresserar finansanalytiker. Det finns därför anledning att förutsätta att stora 

företag har mer omfattande narrativa delar än små företag. Det belyser J. Eriksson och 

Holmgren (2014) i en studie som visar att börsnoterade företag signalerar mer extensivt och 

utförligare omkring turbulens för att minska informationsasymmetrin för investerarna och öka 

legitimiteten för den egna verksamheten. Även på detta område finns dock ett stort behov av 

ytterligare klargörande studier, särskilt studier som på ett adekvat sätt kontrollerar för 

tillräckligt många av det i sammanhanget relevanta kontrollvariablerna. Vi ser brister hos 

studier såsom J. Eriksson och Holmgren (2014) på den punkten. 

 

Det finns också en positiv relation mellan skuldsättningsgrad och mängden information i 

årsredovisningar (Ahmed & Courtis, 1999). Till exempel föreslår tidigare forskning att högt 

belånade företag har större kontrollkostnader (Jensen & Meckling, 1976). För att minska 

dessa kostnader är högt belånade företag villiga att rapportera mer information i 

årsredovisningen för att tillgodose långivarnas behov. Detta torde vara incitament för en 

relation mellan belåningens omfattning och mängden redovisad information i de narrativa 

delarna. Det finns dock ingen forskning som visar att det är på det sättet med rapporteringen 

av narrativ information, varför vår studie kan bidra till en förbättring av forskningsläget. 

 

Enligt tidigare forskning har lönsamma företag ett incitament att rapportera mer information 

för att signalera sina goda resultat till intressenter (Connelly et al. 2011). Eftersom detta 

incitament torde gälla alla redovisningens delar förväntar vi oss att lönsamma företag 

rapporterar mer information i årsredovisningens narrativa delar. Empirisk forskning av 

Schleicher et al. (2007) ger belägg för att framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar betraktas som en viktig informationskälla för olönsamma 

företag, men inte för lönsamma företag. Följaktligen kan man förvänta sig ett negativt 

samband mellan mängd av framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens 
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narrativa delar och företagens lönsamhet. Vi har emellertid inte funnit någon tidigare 

undersökning av att lönsamma företag redovisar mer narrativ information. Forskningsläget är 

oklart och vår studie kan bidra till ett klargörande av om lönsamhet är relaterat till mängden 

narrativ information. 

 

Vidare menar tidigare forskning att ökad mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation 

bör minska företagens marknadsrisk i aktieägarnas ögon (Espinosa & Trombetta, 2007). Detta 

beror enligt Hussainey och Mouselli (2016) på att avslöjande information bör ge ökad 

aktielikviditet och därigenom minskad marknadsrisk. Effekter kan uppstå antingen genom att 

minska transaktionskostnaderna eller öka efterfrågan på aktien och därmed minskad förväntad 

avkastning på aktien. Kothari, Li och Short (2009) ger empiriska belägg för att företag som 

rapporterar goda nyheter minskar sin marknadsrisk, samtidigt som höga marknadsrisknivåer 

påverkas lättare av dåliga nyheter. Deras resultat är inte baserat på narrativ information av det 

slag som vi undersöker men sambandet tycks ändå relevant. Sammantaget ger dessa studier 

stöd åt uppfattningen att en stor omfattning av framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningen torde vara associerad med lägre marknadsrisk för investerare. 

 

Den andra faktorgruppen är kopplad mot företagsstyrningsformer och de variabler som 

undersökts är styrelsesammansättning, ersättning till styrelse och VD och agerande på 

personalförändringar. Tidigare redovisningsforskning har, trots omfattande undersökningar, 

inte kommit till något entydigt resultat om hur styrelsesammansättning påverkar mängden 

frivillig information som rapporteras i årsredovisningen. Till exempel finner Beasley (1996), 

Chen och Jaggi (2000), Patelli och Prencipe (2007) samt J. Li, Pike och Haniffa (2008) ett 

positivt samband när andra empiriska studier istället visar på ett negativt samband mellan de 

två variablerna (Eng & Mak, 2003; Haniffa & Cooke, 2005). Ho och Wong (2001) samt 

Brammer och Pavelin (2006) hittar inte något samband mellan de två variablerna. 

Förhoppningen är att vidare studier kan bidra till att sambandet blir tydligare klarlagt. 

 

En vidareutveckling på undersökningsfaktorn styrelsesammansättning är andelen kvinnor i 

styrelsen. Isidro och Sobral (2015) finner i sina studier stor variation av olika typer av 

företagspraxis och åtgärder som vidtagits av europeiska länder. Nordiska företag har en högre 

kvinnlig representation i styrelsen, medan sydeuropeiska företag har lägre representation. 
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EU-kommissionen hävdar ofta att jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande 

rättighet i sig och en gemensam europeisk princip (European Commission, 2009). Andra 

argument de åberopar är de ekonomiska fördelarna med könsfördelningen i organisationer. 

Tanken är att könsdiskriminering är ekonomiskt suboptimal snarare än omoralisk. Om 

företaget inte väljer individer utifrån kompetens utan låter genusaspekter spela in kommer det 

att avstå resurser som är relevanta för företaget (Burke, 2000; Westphal & Milton, 2000). 

Resultaten tyder också på att representation av kvinnor i styrelser har ökat över tiden. Andra 

resultat tyder på att närvaron av kvinnor i styrelsen för de europeiska företagen inte direkt 

påverkar företagsvärdet. Men Isidro och Sobral (2015) finner att kvinnor i styrelsen har en 

positiv effekt på det ekonomiska resultatet, avkastningen på försäljningen och företagets 

efterlevnad av etiska och sociala normer. Sammantaget tyder de empiriska resultaten på att en 

ökad kvinnlig representation i styrelsen kan förbättra företagsvärdet genom bättre resultat och 

genom större etiskt och socialt ansvar. Sammantaget kvarstår frågan om huruvida det finns ett 

samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningar. 

 

En faktor som styrelse och VD beslutar om är personalförändringar inom företaget. Genom 

personalnedskärning kan chefer minska arbetskostnader och genom detta driva företaget 

effektivare till en mindre kostnad under förutsättningen att företaget fortfarande kan nå dess 

uppsatta mål gällande produktion, intäkter och resultat (Cascio, Young & Morris, 1997). 

Ledningen kan även genom att öka personalantalet möta en högre efterfrågan på produkter 

och tjänster och på så sätt öka intäkterna. När företagets resultat förbättras på kort sikt och 

personalnedskärningar offentliggörs avspeglas effekterna snabbt i aktiekurserna på börsen 

(Ball & Brown, 2013; Watts, 1978; Worrell, Davidson & Sharma, 1991). Att öka personal på 

grund av ökad efterfrågan ger även en relativt snabb påverkan på företagets lönsamhet och 

således en högre aktiekurs då värdet på företaget ökar i takt med högre intäkter. Mot bakgrund 

av ovanstående är det särskilt intressant att undersöka om personalförändringar är förknippade 

med en ökad eller minskad mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i redovisningen. 

Genom detta ställs frågan huruvida personalförändring har ett samband med mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningar. 

 

Denna studie skall undersöka vad som driver mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation och på detta sätt bidra till befintlig redovisningslitteratur. Vår studie 
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lämnar flera viktiga bidrag till redovisningslitteraturen genom att på flera punkter redovisa 

stöd som förklarar förekomsten av narrativ information i årsredovisningar, både i form av 

företagsegenskaper och i form av företagsstyrningsformer. Vår studie är unik genom att vi 

undersöker om andelen kvinnor i företagsstyrelser är relaterat till mer narrativ 

tilläggsinformation i årsredovisningarna. Dessa resultat är av stor betydelse inte bara för 

redovisningslitteraturen utan också för den aktuella debatten om vikten av att undvika 

diskriminering vid tillsättning av högre poster i näringslivet. Våra resultat är också 

betydelsefulla mot bakgrund av att tidigare litteratur har funnit motstridiga resultat för 

förklaringen av narrativ tilläggsinformation. Vår studie är också unik genom att vi undersöker 

effekten av löner till styrelse och VD samt personalförändringar på rapporteringen av narrativ 

tilläggsinformation. Den bidrar med ytterligare resultat på tidigare forskning på redan kända 

testade variabler. Således är ytterligare resultat viktiga eftersom tidigare resultat är 

motstridiga. Vår studie utökar även forskningsområdet genom att studera variabler som 

tidigare forskning ej berört. En utökning vi anser ske genom att undersöka effekten av 

andelen kvinnor i företagsstyrelserna, löner till styrelse och VD och personalförändringar på 

företagens benägenhet att rapportera framtidsorienterad lönsamhetsinformation. 

 

1.3 Frågeställning 

De huvudsakliga frågeställningarna i denna studie är: 

 Finns det ett samband mellan mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar och företagets storlek? 

 Finns det ett samband mellan mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar och företagets skuldsättningsgrad? 

 Finns det ett samband mellan mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar och företagets lönsamhet? 

 Finns det ett samband mellan mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar och av företagets marknadsrisk? 

 Finns det ett samband mellan mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar och andel oberoende styrelseledamöter i styrelsen? 

 Finns det ett samband mellan mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar och andelen kvinnor representerade i styrelsen? 

 Finns det ett samband mellan mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar och företagets lön till styrelse och VD? 
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 Finns det ett samband mellan mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar och personalförändringar på företaget? 

 Finns det ett samband mellan mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar och företagets utdelningsnivå? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förklara anledningen till mängden frivilligt rapporterad 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningar kopplat till ett antal faktorer. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien undersöker bara elektroniskt tillgängliga årsredovisningar på svenska från företag 

noterade i Large Cap (börsvärde över 1 miljard euro) på NASDAQ Stockholm vid 2015 års 

utgång (2015-12-31). Vidare inkluderas bara företag som har finansiell information 

registrerad och åtkomlig via databasen Retriever (http://business.retriever.se/) för år 2014 (se 

bilaga 1). Finansiell information och årsredovisningar för året 2014 används och studeras i 

studien då det vid tiden för denna studie fortfarande saknades finansiell information i 

Retriever från år 2015 till de flesta företagen. 

 

1.6 Studiens fortsatta disposition 

Inledningsvis har vi gett en introduktion till vår uppsats. Med hjälp av 

bakgrundsinformationen har vi ramat in problemformuleringen som har resonerats fram i 

problemdiskussionen. Studiens syfte och dess avgränsningar har även presenterats. Studiens 

fortsatta disposition förklaras nedan: 

 

Kapitel 2 Tidigare forskning presenteras för att kunna ge en bra grund och förståelse till 

ämnet. Detta ligger till grund för vår empiriska undersökning. 

 

Kapitel 3 En redogörelse för studiens forskningsansats, tillvägagångssättet för 

datainsamlingen samt hur detta material hanterats. 

 

Kapitel 4 Presentation av det empiriska materialet och hypotesprövningen utförs och dess 

resultat redogörs. 

 

http://business.retriever.se/
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Kapitel 5 Diskussion förs gällande vad testerna visat och kopplas till tidigare forskning 

och teorier. 

 

Kapitel 6 Här redogörs huruvida studiens syfte och frågeställning uppfylls. Bidragsdel 

samt förslag på framtida forskning ges. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras vad framtidsorienterad lönsamhetsinformation är och vad det kan 

anses ha för betydelse. Vidare kommer olika påverkningsfaktorer presenteras utifrån tidigare 

forskning och en diskussion kommer att föras angående dem. Detta kommer sedan att forma 

våra hypoteser, som vi senare kommer att testa i den empiriska delen av vår uppsats. 

 

2.1 Framtidsorienterad lönsamhetsinformation 

Tidigare forskning visar att den frivilliga framtidsorienterade lönsamhetsinformationen är en 

mekanism för att minska informationsasymmetri (Healy & Palepu, 2001; Lundholm & Van 

Winkle, 2006). Forskningen om framtidsorienterad lönsamhetsinformation har fastställts ha 

en betydelse i pressmeddelanden hos de amerikanska företagen. Där är den 

framtidsorienterade lönsamhetsinformation som företagen lämnar i årsredovisningen 

förknippad med uppfyllandet av analytikernas prognoser, årets aktieemissioner, låg 

felprognos och låg resultatvolatilitet (Baik & Jiang, 2006; Ruland, Tung & George, 1990). 

Resultatvolatiliteten används i dessa studier för att visa i vilken omfattning företag i snitt 

avviker från medelvärdet inom ett bestämt tidsperspektiv (Hunt, Moyer & Shevlin, 1997), 

vilket fungerar som mått på effekten av den framtidsorienterade lönsamhetsinformationen. 

Flertalet studier som utförts har funnit att företag i allmänhet strävar efter en låg 

resultatvolatilitet (Fudenberg & Tirole, 1995; Graham, Harvey & Rajgopal, 2005; Spagnolo, 

2005; Tucker & Zarowin, 2006). 

 

Framtidsorienterad lönsamhetsinformation är information om den förväntade avkastningen av 

nuvarande och framtida investeringsplaner samt förändringar i företagsstrukturen. Detta kan 

göra det möjligt för investerare att förutse ett företags framtida resultatutveckling. I 

Storbritannien finner tidigare forskning att information om nuvarande och framtida handel 

vanligtvis ges genom sådana kvalitativa narrativa uttalanden snarare än genom kvantitativa 

resultatprognoser (Brennan, 1999; Schleicher & Walker, 2010). Eftersom framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation är kvalitativ och inte tidspecifik i sin natur (Clarkson, Dontoh, 

Richardson & Sefcik, 1992; Clarkson, Kao & Richardson, 1994; Clatworthy & Jones, 2003) 

är det svårare för utomstående att effektivt bestämma dess noggrannhet (Schleicher & 

Walker, 2010). 
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Tidigare studier undersöker även sambandet mellan framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningar och pressmeddelanden. Dessa studier är ofta 

begränsade till en liten provstorlek där de använder den traditionella innehållsanalysmetoden 

(Clatworthy & Jones, 2003; Lakhal, 2005; O’Sullivan, Percy & Stewart, 2008). Detta innebär 

att de räknar antalet meningar som innehåller framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningens narrativa delar. Forskning som istället har använt ett program för att mäta 

de olika nivåerna i den framtidsorienterade lönsamhetsinformationen i årsredovisningarna har 

lämnat visst stöd på att relationen mellan ägare och ledning ligger till grund för sådana 

avslöjanden (Hussainey et al., 2003; Schleicher et al., 2007). 

 

Vidare har den teori som Rogers och Van Buskirk (2009) presenterar om sambandet mellan 

prestanda och den framtidsorienterade lönsamhetsinformationen visat ett blandat resultat. Till 

exempel finner G. S. Miller och Piotroski (2000) ett positivt samband mellan prestation och 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Å andra sidan finner Wang och Hussainey (2013) 

ett negativt samband mellan vinstdrivande företag och framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation. Dessutom finner Schleicher et al. (2007) att förlustbringande företag 

ger mer relevant framtidsorienterad lönsamhetsinformation till investerare än vinstdrivande 

företag. 

 

Ett positivt samband i hypotesen kan förklaras genom att förvaltare av lönsamma företag 

tenderar att ge mer utrymme för diskussion och analys av sina resultat för att signalera goda 

resultat till investerare. Ett negativt samband kan förklaras av att informationsasymmetrin 

ökar när prestandan minskar. Hayn (1995) hävdar i sin forskning att då utvecklingen inom 

företag visar på minskat resultat blir signalerna tydligare och informationen i 

årsredovisningarna blir mindre förutsägbara gällande företagets framtid. Således, kräver 

investerarna mer information för att bättre kunna bedöma osäkerheten i framtida kassaflöden 

och, i sin tur, finns ett behov som cheferna i företagen söker uppfylla genom att skriva mer i 

den framtidsorienterade informationsdelen av företagets årsredovisning. 

 

Trots ovan nämnda forskning angående i vilken utsträckning framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation ändras från år till år är den till stor del overifierad. Där 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation är kvalitativ mjukprat (jämfört med hård fakta) kan 

den inte kontrolleras eller granskas. Detta kan uppmuntra företagsledningen att använda 
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föregående års informationslämnande som mall från år till år istället för att skapa ett nytt 

informationsutlämnande utifrån årets resultat. 

 

2.2 Företagsegenskaper 

I tidigare studier ges belägg för att framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningars narrativa delar innehåller värdefull och relevant information för att 

investerare skall bättre kunna prognostisera framtida resultatförändringar (Hussainey et al., 

2003; Hussainey & Walker, 2009; Schleicher et al., 2007). Dock förklarar inte författarna i 

sina studier vad som driver företagen till att frivilligt rapportera denna typ av information i sin 

årsredovisning. För att undersöka denna fråga, bör en uppsättning företagsspecifika 

egenskaper och företagsstyrningsmekanismer studeras. I en metaanalys av Ahmed och 

Courtis (1999) analyseras resultaten av 23 artiklar om förhållandet mellan företagens frivilliga 

rapportering och företagsegenskaper sedan 1961. Deras analys visar att endast fyra variabler 

(företagsstorlek, börsnoteringsstatus, skuldsättningsgrad och revisionsfirmans storlek) 

påtagligt påverkar mängden information som rapporteras. Vår studie använder både 

företagsstorlek och skuldsättningsgrad som potentiella drivkrafter för mängden information 

som presenteras i årsredovisningen. Förutom företagets storlek och skuldsättningsgrad 

inkluderar vi även lönsamhet och marknadsrisk som potentiellt påverkande faktorer. Dessa 

variabler ingår därför att empiriska studier visar att de variablerna påverkar företagens mängd 

av framtidsorienterad lönsamhetsinformationen i narrativa delarna i årsredovisningar 

(Hussainey & Mouselli, 2016; Schleicher et al., 2007). 

 

2.2.1 Företagsstorlek 

I studier som Marston och Shrives (1991) utförde granskades indexupplysnings-

undersökningar som genomförts före 1986. De noterade att företagens storlek, 

noteringsstatus, inflytande, lönsamhet och revisionsfirmans storlek var de vanligaste 

företagsegenskaper som undersökts med avseende på mängden offentliggörande information. 

Medan företagsstorlek och börsnoteringsstatus var signifikant associerade med större mängd 

information, var resultaten tveksamma när det gällde inflytande, lönsamhet och 

revisionsfirmans storlek. 

 

Kent och Ung (2003) finner i sina studier ett positivt samband med framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation och företagsstorlek. De säger därmed att större företag har tillräckligt 
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med resurser för att producera större mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i sina 

årsredovisningar. 

 

Detta stöds genom studier av Prencipe (2004) som hävdar att stora företag har lägre 

självkostnader på grund av att de lättare kan agera och försvara sig mot agerande från 

konkurrenterna. Således kan större företag leverera större mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation på grund av företagets egna kostnadsperspektiv. Skinner (1994) 

argumenterar också att större firmor skulle rapportera mer då de bär högre skador vid tvister 

om värdepapper. 

 

I ett senare arbete av Marston och Shrives (1996) har över 32 studier undersökts gällande 

mängd rapporterad information och de hittade motstridiga resultat mellan informationsmängd 

och skuldsättningsgrad, lönsamhet och revisionsfirmors storlek. Dessa osäkra resultat kan 

enligt Marston och Shrives (1996) bero på skillnader i socioekonomiska och politiska miljöer 

mellan länder, organisationsstrukturer och urvalsfel. 

  

Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) menar att det finns ett positivt samband mellan 

företagsinformation och företagsstorlek. De framhåller att finansanalytiker är mer lockande 

att granska stora företag än små. Analytiker kräver normalt större mängd relevant 

lönsamhetsinformation för att råda sina kunder att göra rationella investeringsbeslut. 

Dessutom har stora företag vanligtvis tillräckligt med resurser för att täcka kostnaderna för att 

producera ytterligare information i företagens årsredovisningar. Samtidigt är små företag mer 

benägna att drabbas av konkurrensnackdelar om de ökar mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningen (Connelly et al., 2011). Därför formulerar vi en 

hypotes enligt följande: 

 

H1. Det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar. 

 

2.2.2 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är ett mått som anger kvoten mellan totala skulder och eget kapital. Måttet 

används för att beskriva den finansiella risken, eller räntekänsligheten för ett företag. 
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När det gäller extern finansiering hävdar Jensen och Meckling (1976) att en stor 

skuldsättningsgrad i företag leder till hög kostnad för interna kontroller. Dessa företag kan 

minska dessa kostnader genom att ge en framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningen vilken förmedlar relevant informationsvärde som uppfyller fordringsägarnas 

behov. Som en konsekvent återkommande faktor i denna företeelse finner Sengupta (1998) att 

en större mängd information minskar kostnaderna vid skuldsättning. Utifrån detta mönster 

kan Athanasakou och Hussainey (2014) se i sina studier att chefer ger mer framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation vid utfärdandet av skuld i syfte att minska finansieringskostnaderna 

och riskpremier som krävs. De menar att detta innebär ett positivt samband mellan mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation och utställande av skuldebrev (till exempel 

företagsobligationer). Även Jensen och Meckling (1976) finner i sina studier att högt belånade 

företag är mer benägna att ge mer detaljerad information för att tillgodose behoven hos 

kreditgivare och därigenom minska övervakningskostnaderna. Det uppstår en hävstångseffekt 

mellan långfristiga skulder och skuldsättningsgrad. 

 

Connelly et al. (2011) menar vidare att det finns en positiv relation mellan skuldsättningsgrad 

och mängd av företagsinformation. Till exempel föreslår tidigare finansforskning att högt 

belånade företag har fler övervakningskostnader (Jensen & Meckling, 1976). För att minska 

dessa kostnader är högt belånade företag mer benägna att rapportera mer frivillig information 

i årsredovisningen, för att förmedla relevant lönsamhetsinformation i syfte att tillgodose 

långivarnas behov. Därför bildar vi denna hypotes på följande sätt: 

 

H2. Det finns ett positivt samband mellan företags skuldsättningsgrad och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar. 

 

2.2.3 Lönsamhet 

Studier av Schleicher et al. (2007) menar att lönsamma företag har incitament att lämna mer 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen för att signalera sin gynnsamma 

situation till investerare. Detta menar J. Li et al. (2008) tyder på att lönsamma företag är 

motiverade att ge företagsstyrningsinformation till allmänheten och därmed uppnå ett högre 

helhetsintryck av företaget, snarare än att få ett bra betyg på en enda faktor i 

årsredovisningen. 
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Connelly et al. (2011) visar även på att vinstdrivande företag har ett incitament att rapportera 

mer information för att signalera sina goda resultat till intressenter. Som ett resultat förväntar 

vi oss att dessa företag kommer att rapportera mer framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningen. Empirisk forskning av Schleicher et al. (2007) ger belägg för att 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen betraktas som en viktig 

informationskälla för förlustbringande företag, men inte för vinstdrivande företag. 

Följaktligen kan man förvänta sig ett negativt samband mellan mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningen och företagens lönsamhet. På grund av dessa 

blandade argument, bildar vi en hypotes enligt följande: 

 

H3. Det finns ett samband mellan företags lönsamhet och mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar. 

 

2.2.4 Marknadsrisk 

Utan tvekan kräver dagens ofullständiga marknad en viss grad av obligatorisk rapportering för 

att skydda investerarna och minska informationsasymmetrin (Cooper & Keim, 1983; Fields, 

Lys & Vincent, 2001; Healy & Palepu, 2001; Leftwich, 1980; Ogus, 2002). Hotet om 

ekonomisk nackdel för företag kan ge upphov till att de känner sig hindrade att frivilligt 

lämna ut information om marknadsrisker (Dobler, 2008). Några brittiska forskare (Abraham 

& Cox, 2007; Marshall & Weetman, 2002) har funnit att en reglering har en positiv inverkan 

på mängd frivilligt rapporterad marknadsriskinformation. 

 

Förhållandet mellan mängd marknadsriskinformation och allmän information har studerats 

ingående (Alexander, 1996; Firth, 1984; Hassan, Romilly, Giorgioni & Power, 2009; Kothari 

et al., 2009; Lang & Lundholm, 1993; Lev & Penman, 1990) med blandat resultat. 

 

Lang och Lundholm (1993) hävdar att resultatvariation påverkar informationsnivåer negativt. 

Detta genom att identifiera ett samband mellan volatiliteten i marknadsavkastning och 

allmänna nivåerna av framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Medan Alexander (1996) 

tvärt om hävdar att företag med mer volatila resultat kommer sannolikt att ge jämförelsevis 

större mängd information i sina årsredovisningar. Lev och Penman (1990) finner inget 

signifikant samband mellan mängden information och resultatvolatilitet. Bodie, Kane och 

Marcus (2005) förklarar att finansiella investerare runt om i världen använder betavärde som 
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ett systematiskt mått som beskriver ett värdepappers marknadsrisk. Emellertid finner Hassan 

et al. (2009) ingen signifikant korrelation mellan beta som en Proxy för marknadsrisknivåer 

och mängd frivillig eller obligatoriskt rapporterad information. 

 

När det gäller forskning som undersöker effekten på marknadsriskinformation hävdar Linsley 

och Shrives (2006) att sambandet mellan marknadsrisknivåerna (mätt med beta) och mängd 

rapporterad marknadsriskinformation kan antingen ha ett positivt eller ett negativt samband. 

En positiv relation kan förklaras på grundval av chefer i företag med hög marknadsrisk som 

tillhandahåller information för att förklara i vilken utsträckning de kan hantera dessa högre 

marknadsrisker framgångsrikt. En negativ relation kan enligt Linsley och Shrives (2006) 

förklaras av att företag med högre marknadsrisk kanske inte vill locka till sig marknadens 

uppmärksamhet. 

 

De olika studierna som Linsley och Shrives (2000, 2005, 2006) utfört har dock inte visat på 

något signifikant samband mellan dessa två variabler, vilket tyder på att 

marknadsriskinformationsnivåer är mer knutna till företagets storlek än marknadsrisk. 

Abraham och Cox (2007) finner dock ett positivt samband mellan marknadsrisknivåerna. 

Dessa mätta som varians i utdelningen och marknadsriskinformation. Lin, Owens, och Owers 

(2010) visar att obligatorisk information om marknadsrisken är förenat med företagens totala, 

systematiska och osystematiska marknadsrisker. Vandemaele, Vergauwen och Michiels 

(2009) rapporterar också ett positivt samband mellan systematisk marknadsrisk och 

aggregerad marknadsriskinformation i årsredovisningarna. Ändå menar Marshall och 

Weetman (2002) att det finns indikationer som tyder på att företag med högre marknadsrisk 

sannolikt kommer att rapportera mindre än företag med marginellt lägre marknadsrisk. 

 

Tidigare redovisningsforskning visar att ökade mängd av företagens rapportering bör minska 

företagens marknadsrisk (Espinosa & Trombetta, 2007). Detta beror på att en rik 

rapporterande miljö bör öka aktielikviditet och minska marknadsrisk, antingen genom att 

minska transaktionskostnaderna, eller öka efterfrågan på aktien och därmed minska den 

förväntade avkastningen på aktien (Hussainey & Mouselli, 2016). I detta sammanhang ger 

Kothari et al. (2009) empiriska belägg för att företag som rapporterar mer goda nyheter är mer 

benägna att minska sina marknadsrisker, medan höga marknadsrisknivåer påverkas av dåliga 

nyheter. Som ett resultat förväntas ett negativt samband mellan mängden framtidsorienterad 
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lönsamhetsinformation och ett företags marknadsrisk. Därför bildar vi en hypotes enligt 

följande: 

 

H4. Det föreligger ett negativt samband mellan företagens marknadsrisk och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar. 

 

2.3 Företagsstyrningsegenskaper 

Den andra uppsättningen av hypoteser är baserad på vissa företagsstyrningsmekanismer, 

inklusive styrelsens sammansättning, dess lön och agerande vid personalförändringar. 

Det finns kontrollmekanismer som avser att minska att problem som uppstår vid avskiljandet 

av ägande och förvaltning drabbar företag och anställda samt för att säkerställa att chefer 

agerar utifrån ägarnas intresse (Jensen & Meckling, 1976). Det kan vara både interna och 

externa mekanismer, där det förstnämnda syftar på tidigare kontroller samt att briefa 

chefernas beteende (till exempel företagsstyrningsstrukturer eller ersättningssystempaket). 

Det sistnämnda ger information om chefernas åtgärder till externa intressenter (till exempel 

bokslut och frivilligt utlämnande av information såsom framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation). 

 

2.3.1 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen är en av de viktigaste interna kontrollmekanismerna, detta eftersom ledamöterna har 

delegerats, av aktieägarna att fatta beslut. Därför förväntas de fungera som handledare åt 

ledningen och dess beteenden utifrån ägarnas intresse. Emellertid kan effekten av styrelsen 

som en kontrollmekanism begränsas om styrelseledamöterna samtidigt är chefer inom 

företaget. I själva verket är chefer ofta inblandade i styrelserna, eftersom de innehar värdefull 

information för beslutsfattande samt full förståelse och kunskap om företagets verksamhet. 

Detta stöds av forskning av Fama (1980) samt av Fama och Jensen (1983) som visar på att 

förekomsten av toppchefer i styrelsen kan leda till samverkan och överföring av egenintresse. 

I vissa företag består styrelseledamöter av chefer som även är aktieägare. I ett sådant fall 

riskeras att överföringen av kapital från ägarna till chefer minskas. Ytterligare risk kan uppstå, 

där överföringen kontrolleras av minoritetsaktieägare. För att minska dessa risker är det 

vanligt att styrelsen utgörs av ett antal oberoende styrelseledamöter, det vill säga att de varken 

innehar en chefsroll, affärer eller ägarband till företaget utan har en hög institutionell 

kompetens och ett professionellt rykte att försvara. (Fama, 1980); Fama och Jensen, 1983) 
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Oberoende styrelseledamöter förväntas ha en särskild roll i att säkerställa respekten för 

laglighet samt begränsa företagsproblem, eftersom samverkan med den högsta ledningen eller 

kontrollerande aktieägare minskas (Fama & Jensen, 1983). Detta stöds av empirisk forskning 

där till exempel Beasley (1996) finner att närvaron av oberoende styrelseledamöter i styrelsen 

minskar förekomster av bokslutsbedrägerier. Andra studier visar att de är effektiva för att 

minska företagskostnader i specifika miljöer (Brickley & James, 1987; Bushee & Noe, 2000; 

Erhardt, Werbel & Shrader, 2003; Kosnik, 1990; Lee, Rosenstein, Rangan & Davidson III, 

1992; Weisbach, 1988). Däremot finns motstridigt forskningsresultat om sambandet mellan 

oberoende styrelseledamöter och företagens prestanda (Bhagat & Black, 2000; Dulewicz & 

Herbert, 2004; Hermalin & Weisbach, 1991; Klein, 1998; MacAvoy, Cantor, Dana & Peck, 

1983; Mehran, 1995). 

 

Sambandet mellan företagens frivilliga rapportering av information och styrelsens 

sammansättning är inte tydligt. Trots omfattande empirisk forskning på detta samband är 

resultaten ännu motstridiga. Vissa studier finner ett positivt samband mellan styrelsens 

sammansättning och företagens frivilliga rapportering (Beasley, 1996; Chen & Jaggi, 2000; J. 

Li et al., 2008; Patelli & Prencipe, 2007). Andra empiriska studier visar ett negativt samband 

mellan de två variablerna (Eng & Mak, 2003; Haniffa & Cooke, 2005). Medan åter andra 

finner en statistiskt signifikant association mellan de två variablerna (Brammer & Pavelin, 

2006; Ho & Wong, 2001). I en fransk sambandsstudie av Lakhal (2005) undersöks sambandet 

mellan framtidsorienterad lönsamhetsinformation och styrelsesammansättning i Frankrike. 

Hon förväntar sig och finner att det inte finns någon association mellan externa oberoende 

styrelseledamöter och mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Detta i synnerhet 

när man tar hänsyn till det faktum att ”fransk-listade företag är mest kontrollerade”. Som ett 

resultat, kommer ”påståendet om externa oberoende ledamöter i styrelsen sannolikt att bli 

relativt svag” (Lakhal, 2005). Därför inkluderar vi styrelsens sammansättning i våra modeller 

som en potentiell drivkraft för mängd av framtidsorienterad rapportering och bildar en 

hypotes på följande sätt: 

 

H5. Det finns ett samband mellan andel externa oberoende styrelseledamöter i styrelsen och 

mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar. 
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2.3.2 Kvinnor i styrelsen 

Det har funnits en ökande efterfrågan på större närvaro av kvinnor i företagsstyrelser från 

tillsynsmyndigheter (European Commission, 2012a), investerare (Ellis & Keys, 2003), media, 

näringslivsorganisationer och från samhället i allmänhet. Även om både etiska och 

ekonomiska argument har framförts till förmån för fler styrelseuppdrag för kvinnor är det 

oftast sagt att företagen kommer att utse fler kvinnor till styrelserna endast om detta leder till 

ekonomiska fördelar för företaget (det vill säga affärsmässiga argumentet). Av den 

anledningen, är huvuddelen av den akademiska forskningen utifrån de ekonomiska resultaten 

för företag som har kvinnliga ledamöter i sina styrelser uppnår. Det främsta argumentet enligt 

Isidro och Sobral (2015) till att det föreligger ett positivt samband mellan kvinnor i 

företagsstyrelser och företagsvärde är att kvinnor förbättrar effektivitet i styrelsen och tillför 

distinkta resurser till företagen, faktorer som ökar företagsvärdet. 

 

Tidigare forskning (Buss, 2015; Feingold, 1994) har kommit fram till att kvinnors 

kommunikationssätt skiljer sig från mäns sätt genom att kvinnor i större utsträckning 

involverar ett socialt ansvar i det budskap som framförs. Det bör således vara fördelaktigt och 

resultera i större mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation då det hänger samman med 

att ge en rättvis bild av företagets framtida lönsamhet. Det är således i stor utsträckning 

accepterat att kvinnor har en positiv inverkan på företagets styrning då de tar plats som 

styrelseledamöter. 

 

Forskningen har också funnit samband mellan närvaron av kvinnor i styrelsen med styrelser 

som är bättre på att tacklas med företagets resursberoende. Kvinnor bidrar med mer kreativt 

tänkande och nya idéer (Huse & Solberg, 2006; Huse, Nielsen & Hagen, 2009), de ägnar mer 

uppmärksamhet åt kvalitativa frågor som socialt ansvar och välgörenhet (Bear, Rahman & 

Post, 2010; Hafsi & Turgut, 2013; Williams, 2003). De har även en starkare uppfattning om 

affärsetik (McCabe, Ingram & Dato-on, 2006), de utgör en viktig del av poolen av 

humankapital på arbets- och produktmarknaderna (Bilimoria & Wheeler, 2000; Mattis, 2000). 

Kvinnor är ofta mentorer och idkar nätverk för andra kvinnor i företaget (Bilimoria, 2000) 

och de förbättrar extern legitimitet och företags rykte (Bilimoria, 2006; Daily & Dalton, 

2003). Dessa fördelar har i stor utsträckning åberopas av beslutsfattare, akademiker och 

praktiker för att hävda att kvinnor i styrelser har positiva värderingseffekter (European 

Commission, 2012a; European Commission, 2012b). Enligt studier av Coffey och Wang 
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(1998) har det kommit fram att kvinnor är mindre själviska än män och genom detta ökar 

oftast verkningsgraden i företagsstyrelser och förbättrar beslutfattarprocessen. 

 

De flesta av argumenten för jämställdhet i styrelserna förlitar sig, enligt ovan presenterad 

teori, på idén att ökad representation av kvinnor förbättrar företagsvärdet. Men akademiska 

studier ger motstridiga resultat om förhållandet mellan kvinnor i styrelsen och företagsvärde. 

Vissa studier finner att företag med könsvarierande styrelser presterar bättre tack vare den 

unika pool av resurser och humankapital som kvinnor tillför verksamheten (Campbell & 

Mínguez-Vera, 2008; Erhardt et al., 2003). Andra studier finner motsatt effekt (Adams & 

Ferreira, 2009; Bøhren & Strøm, 2010) och ytterligare andra kan inte finna några 

värderingskonsekvenser (Carter, D'Souza, Simkins & Simpson, 2010; Rose, 2007). 

 

Eftersom tidigare forskning visat ett varierande resultat på effekten av mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation beroende på styrelsens sammansättning är frågan 

om kvinnors medverkan i styrelser har en betydelse och därmed fortfarande kan anses aktuell 

att utföra. Då det i tidigare forskning kan ses att kvinnor bidrar till en effektivitet gällande 

styrelsens uppdrag (Coffey & Wang, 1998) och har en starkare etik (McCabe et al., 2006) 

uppstår en fråga gällande om det finns något samband med mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation och kvinnor i styrelsen. Eftersom studier visar att kvinnor agerar och 

bidrar till ett annat tänkande inom styrelsearbete föds en fundering gällande om detta 

återspeglas även i årsredovisningarna. 

 

Vi har inte funnit att någon forskat på sambandet med kvinnokvoten i styrelser och 

benägenheten att presentera framtidsorienterad lönsamhetsinformation i företags 

årsredovisningar. Detta är något vi skulle vilja undersöka i en ställd hypotes och eftersom vi 

inte funnit någon tidigare forskning inom detta område känner vi att vår hypotes kan bidra 

inom forskningsområdet. Därför bildar vi följande hypotes: 

 

H6. Det finns ett positivt samband mellan andel kvinnor i styrelsen och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar. 

 



 

21 

 

2.3.3 Lön till styrelse och VD 

Ett annat sätt att förhålla sig till oberoende styrelseledamöter är huruvida lönesättningen för 

styrelsen och VD har ett samband med framtidsorienterad lönsamhetsinformation. 

 

En hög lönenivå för styrelsen och VD kan tyda på stor erfarenhet och hög kompetens hos 

styrelsen och VD vilket kan bidra till en stark positiv utveckling av företaget (Falato, Li & 

Milbourn, 2011). Där Falato et al. (2011) påvisar att storleken på verkställande direktörers 

ersättning har ett positivt samband med viljan att öka prestationen och fallenhet att leda 

företaget mot framgång. Frågan är om de ledande verkställande direktörernas lön hänger ihop 

med frågan om företagsstyrningen. En bra och effektiv företagsstyrning ska begränsa att 

överdrivna utbetalningar görs till styrelse och VD där lönerna bör till stor del bestämmas 

utifrån företagets prestation (Falato et al., 2011). Ändå är detta inte en självklarhet, varken i 

studier av Cadbury (1992) eller Greenbury (1995), om hur löner till styrelse och VD sätts. 

Snarare visar båda rapporterna att styrelsen genom lönekommittén, bör utforma ett lönepaket 

som kan attrahera och behålla VD och styrelser av bra kvalitet. Då en styrelse och VD av bra 

kvalité kan kräva en högre lön då dess beslut och kompetens kan göra skillnad i 

beslutsfattandet som påverkar framtidsutsikterna i företaget. Dessutom kan styrelseledamöter 

och VD av högre kvalité ha bättre möjligheter att bli värvade till konkurrerande företag. 

Därav så är en högre lön nödvändig för att öka alternativkostnaden för frivillig avgång. Om 

höga löner sätts oberättigat och styrelsen och VD handlar utifrån egen vinnings skull och detta 

sprids offentligt kan detta leda till att dessa ses som en beroende styrelse vilket enligt Coffey 

och Wang (1998) bidrar till att de förmodligen ser efter kortsiktigt ekonomisk vinst. Då 

istället en oberoende ledamot styr bort från detta beteende och ser mer långsiktigt i sitt sätt att 

leda företaget på grund av ett längre perspektiv i sitt tänkande och styrande. 

 

Variabeln lön till styrelse och VD mäter den lön som styrelse och VD får från företaget samt 

om det finns något samband mellan lönens storlek och mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningen. Vi hittar ingen studie som undersöker sambandet 

så antagandet vi gör är att en styrelse och VD som får högre lön väljer att rapportera större 

mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen. Därför formulerar vi 

följande hypotes: 
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H7. Det finns ett positivt samband mellan lön till styrelse och VD och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar. 

 

2.3.4 Personalförändringar 

En grundläggande förutsättning är att chefer strävar efter att driva företaget effektivt med 

minimala kostnader och att de på grund av detta minskar sin personal för att minska företagets 

arbetskostnader (Cascio et al., 1997). Denna premiss innebär att ledningen tror att företagets 

mål (produktion, intäkter, resultat) fortfarande kan uppnås med färre anställda. Där de lägre 

arbetskostnaderna bör resultera antingen i ökat resultat eller i möjligheten att styra 

produktpriser för att förbättra konkurrenskraften. I slutändan bör marknadsvärdet av ett 

företags aktier förbättras. De företag som har störst behov av att minska sina anställda borde 

vara de som inte presterar tillräckligt bra, det vill säga sådana där kostnaderna är störst och 

avkastningen är minst. Sysselsättningsnedskärningar kommer då att ses som ett sätt att 

förbättra företagets resultat genom att minska personalkostnader. Några av de studier som 

undersökt effekt på börsen (Ball & Brown, 2013; Watts, 1978) visade att nyheterna om ett 

företags resultat avspeglades snabbt i aktiekurserna. Detta då förändringar i sysselsättningen 

för att öka (minska) resultat eller som orsakar investerare att räkna med högre (lägre) framtida 

inkomster bör leda till förändringar i aktiekurserna. Studier av Worrell et al. (1991) fann stöd 

på reaktion på aktiemarknaden på kort sikt när företag offentliggjorde personalnedskärningar. 

Deras studier visar dock inte om företag som utför personalnedskärningar kunnat öka vinsten 

eller aktiekursen under ett längre tidsperspektiv. Utifrån tidigare studier som visat att 

aktiekursen stiger om företag utför personalnedskärningar är frågan om personalförändringar 

kan ha något samband med framtidsorienterad lönsamhetsinformation. 

 

Variabeln baseras på hur dagens företag agerar i sin årsredovisning baserat på 

personalförändringar. Ingen tidigare forskning som vi hittat har undersökt om det finns något 

samband mellan personalförändring och framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningen. Antagandet är att ett företag som avskedar och därmed minskar 

personalstyrkan vill skriva extra mycket om att det nu ser en ljus och lönsam framtid på grund 

av den lägre kostnaden. Det resulterar i att vi bildar följande hypotes: 

 

H8. Det finns ett positivt samband mellan företagets personalförändring och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar. 
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2.4 Utdelningsnivå 

Sambandet mellan utdelningsnivå och mängden av framtidsorienterad lönsamhetsinformation 

har fått stor uppmärksamhet i tidigare forskning. Till exempel testade Hussainey och Walker 

(2009) huruvida graden av mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningen och utdelningsbenägenhet är substitut eller komplement som 

kommunikationsmekanismer för att nå ut med relevant informationsvärde till investerare. De 

finner att de två variablerna är substitut. 

 

Connelly et al. (2011) menar på att företag med större mängd av informationsasymmetri (det 

vill säga lägre nivåer av framtidsorienterad rapportering) kan betala större utdelning för att 

signalera sina framtidsutsikter till nuvarande och potentiella investerare (Bhattacharya, 1979; 

John & Williams, 1985; M. H. Miller & Rock, 1985). Därför är en hypotes att det finns ett 

positivt samband mellan utdelningsnivå och mängden informationsasymmetri. Omvänt menar 

Myers och Majluf (1984) att företag med större mängd informationsasymmetri kan betala 

mindre i utdelning. Anledningen till detta är att dessa företag sannolikt har underinvesterat i 

vissa områden (Myers & Majluf, 1984). Medan Deshmukh (2005) hävdar att underinvestering 

uppstår när företaget vill investera men inte har råd. För att kontrollera en 

underinvesteringssituation kan dessa företag sänka sin utdelning. Därför är en hypotes att det 

finns ett negativt samband mellan utdelningsbenägenhet och informationsasymmetri. 

 

Tidigare empiriska studier i USA gjorda av Deshmukh (2003, 2005) samt av K. Li och Zhao 

(2008), om sambandet mellan asymmetrisk information och utdelning erbjuder blandade 

resultat. Följaktligen förblir sambandet mellan utdelning och nivåer av framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation (som ett mått på informationsasymmetri) en utmaning och är källan 

till mycket debatt. Därför bildar vi en hypotes på följande sätt: 

 

H9. Det finns ett samband mellan företagens utdelningsnivå och mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar. 

 

2.5 Sammanfattning av teori 

Studier som undersökt vad som driver mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningars narrativa delar gentemot olika faktorer har som ovan nämnts delats in i två 

olika grenar; företags- och företagsstyrningsegenskaper (se figur 1). 
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Studier i företagsegenskaper har främst utgått ifrån variablerna företagsstorlek, 

skuldsättningsgrad, lönsamhet och marknadsrisk. Där företagsstorlek visat ett positivt 

samband (Marston & Shrives, 1991; Prencipe, 2004), skuldsättningsgrad ett positivt samband 

(Athanasakou & Hussainey, 2014; Jensen & Meckling, 1976), lönsamhet ett blandat resultat 

(J. Li et al., 2008; Schleicher et al., 2007) och marknadsrisk ett negativt samband (Espinosa & 

Trombetta, 2007; Hussainey & Mouselli, 2016; Kothari et al., 2009). 

 

Medan studier i företagsstyrningsegenskaper tidigare har koncentrerat sig på styrelsens 

sammansättning har denna studie även inkluderat de nya variablerna; kvinnor i styrelsen, lön 

till styrelse och VD samt personalförändringar. Där tidigare studier i styrelsens 

sammansättning som nämnts hävdat både positivt samband (Beasley, 1996; Chen & Jaggi, 

2000; J. Li et al., 2008; Patelli & Prencipe, 2007), ett negativt samband (Eng & Mak, 2003; 

Haniffa & Cooke, 2005) och en statistiskt signifikant association mellan de två variablerna 

(Brammer & Pavelin, 2006; Ho & Wong, 2001). De faktorerna som tidigare ej forskats på i 

detta sammanhang finns det ändå viss forskning gentemot olika effekter de har inom företags 

resultat och klimat. För kvinnor i styrelsen har det funnits ett positivt samband med 

företagsvärde (Isidro & Sobral, 2015), affärsetik (McCabe et al., 2006) samt förbättrar extern 

legitimitet och företags rykte (Bilimoria, 2006; Daily & Dalton, 2003). Medan löner till 

styrelse och VD har det studerats på hur löner sätts (Cadbury, 1992; Greenbury, 1995) och 

huruvida löner gör styrelse och VD oberoende eller beroende i företagsstyrningen (Coffey & 

Wang, 1998). Studier har även gjorts på personalförändringar där det ses som ett steg i ledet 

att få företaget mer effektivt (Cascio et al., 1997) samt undersökt effekt på börsen (Ball & 

Brown, 2013; Watts, 1978). 

 

Tidigare studier inom utdelningsnivå i förhållande till mängden av framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation (se figur 1) har getts stor uppmärksamhet. Dessa studier har gett 

motstridiga resultat; ett positivt samband (Bhattacharya, 1979; John & Williams, 1985; M. H. 

Miller & Rock, 1985), ett negativt samband (Myers & Majluf, 1984) och ett blandat resultat 

(Deshmukh, 2003; Deshmukh, 2005; K. Li & Zhao, 2008). 
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I och med tidigare forskningsresultat har studien bildat flera hypoteser för att kunna utröna 

huruvida de olika faktorerna driver mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

företags årsredovisningar. 

 

 

Figur 1  

Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
* För beroende variabel utdelningsnivå undersöks samband med framtidsorienterad lönsamhetsinformation 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras metoden och den vetenskapliga utgångspunkten samt hur studien 

genomförts. Vidare redovisas de val som gjorts för datainsamling samt de modeller som 

använts för att bearbeta och analysera insamlad data. 

 

3.1 Övergripande metod 

Utifrån övergripande forskningsfilosofin styrs forskarens syn på vetenskap vilket ger en bra 

utgångspunkt till förståelsen för studien. Studien kommer i huvudsak baseras utifrån en 

objektiv och positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats vilket av Saunders, Lewis 

och Thornhill (2012) anses vara beskrivande forskning. 

 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Denna studies epistemologiska synsätt är primärt positivistiska. Ett sådant synsätts 

huvudsakliga agenda är att leta efter sambandet mellan teori och empirisk forskning (Bryman 

& Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). I studien har vi utgått från tidigare teori inom 

ämnesområdet och utifrån detta har vi skapat våra hypoteser som ställs mot empirin. Vi 

baserar vår undersökning på kunskap inhämtad från årsredovisningar, vilket är den vanligaste 

inhämtningskällan även i tidigare forskning. Detta resulterar i konsensus för vår studie 

gentemot tidigare forskning inom ämnesområdet. 

 

Vi har haft en objektiv ontologisk ståndpunkt för att studera, hantera och analysera empirisk 

data. Genom att studiens data utgörs av redan existerade dokument, presenterade av 

företagen, kommer det objektiva synsättet kunna hållas. Detta baserar vi på att studiens 

kvantitativa data inte kan ändras utan endast samlas in. En förutsättning för objektiv 

ståndpunkt är just att fenomen och deras betydelse har en existens som är oberoende av 

aktörer (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011). Därigenom kan den inte heller 

manipuleras eller färgas av våra egna uppfattningar utan vi försöker hålla resultatet objektivt, 

vilket förespråkas starkt inom den positivistiska filosofin (Patel & Davidson, 2011; Thurén, 

2007). 



 

27 

 

3.1.2 Forskningsansats 

Vi utgår från den befintliga teorin för att sedan skapa nya hypoteser som senare testas i 

empiri. Detta är ett deduktivt arbetssätt som härleder eller deducerar våra hypoteser och ställer 

dem mot en empirisk granskning (Bryman & Bell, 2013; L. T. Eriksson & Hultman, 2014). 

Vi har format upplägget av vår studie utifrån en deduktiv ansats med målet att bidra 

kumulativt till forskningsområdet. Därför utgår vi från tidigare publicerad teori som samlats 

in från vetenskapliga artiklar inom vårt ämnesområde gällande framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningar. Med utgångspunkt från denna information har vi 

bildat våra hypoteser. 

 

3.1.3 Forskningsstrategi 

Vår studie utgår ifrån en kvantitativ strategi, då vi kommer att samla in data av numeriskt slag 

i företags årsredovisningar. Denna studie syftar till att undersöka olika samband mellan 

mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen och vissa valda 

variabler i dessa (till exempel företagsstorlek, skuldsättningsgrad och antal oberoende i 

styrelsen). Vi kommer att tillämpa en innehållsanalys för att analysera dokument ur ett 

vetenskapligt perspektiv, både skrivna och där tal återges (Olsson & Sörensen, 2011). För 

detta har vi valt en kvantitativ innehållsanalys med inriktning på numeriska uppgifter som 

undersöks med statistiska metoder. 

 

3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Forskningsdesign 

Tvärsnittsdesign kommer att utgöra denna studies forskningsdesign och utgör ramen för 

insamlingen och analysen av data. Vi har valt denna design för att vi vill skapa en tydlig bild 

av hur våra olika hypoteser utvisar sig i årsredovisningar under den givna tiden. Detta kan 

sedan göra det möjligt för studien att finna samband i mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation och variablerna samt finna variation mellan de olika variablerna. 

 

Vi kommer alltså ha samlat in data från mer än ett fall, och utifrån en viss tidpunkt, nämligen 

från bokslutsåret 2014 och utifrån alla företag på Large Cap listan (se bilaga 1). Den data som 

samlas in är mätbar och har anknytning till flera variabler som skall analyseras för att finna 
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potentiella samband. Bryman och Bell (2013) menar därmed att det finns stöd till vårt val av 

forskningsdesign. 

 

Vi avser att i vår studie utgå från vilken relation olika faktorer hos företag har till mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningar. Utifrån den insamlade teorin 

har hypoteser skapats som testas mot insamlad kvantitativ data. Som sista moment analyseras 

resultatet. Valet av ramen för insamlingen och analyseringen av data är ytterligare motiverat 

till tvärsnittsdesign som forskningsdesign då det genererar en djupgående studie på ett 

generaliserat urval. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

I studien analyseras innehållet i årsredovisningar från företag på NASDAQ Stockholm Large 

Cap listan (se bilaga 1). Innehållsanalyser ses ofta vid kvantitativ analys och innehåller ofta 

flera frågeställningar (Saunders et al., 2012) vilket även vi gör med att ha både 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation och utdelning som beroende variabler som vi 

undersöker sambandet för. Vi har valt de oberoende variablerna baserat på vad tidigare studier 

kommit fram till gällande påverkan på framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningarna, men även tre variabler som inte nämnts i någon större utsträckning i 

tidigare forskning men vi finner intressanta att undersöka i vår studie. De tre variablerna som 

vi anser vara intressanta och kunna ha en påverkan på mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation som rapporteras är andel kvinnor i styrelsen, löner till styrelse och VD 

samt personalförändring. Viss data hämtades från databasen Retriever och resterande data 

hämtades direkt från företagens nedladdade årsredovisningar. Dessa variabler och deras 

samband med mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation som rapporteras i företagens 

årsredovisning testades sedan i statistikprogrammet SPSS vars resultat presenteras i 

empiriavsnittet. 

 

3.3.1 Litteraturgenomgång 

Vår litteraturinsamling startade med att vi valde olika sökord som kunde anses som nyckelord 

inom studiens ämnesområde. Detta för att centrera vår sökning av vetenskapliga artiklar i 

olika sökmotorer. Sökorden vi använt har varit ”annual report”, ”narrative reporting”, ”future-

oriented information”, ”FLPD”, ”forward-looking”, ”performance disclosure” och ”dividend 

policy” då vi ansett att dessa ord är de som vår studie kretsar runt. Först söktes information i 
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databaserna Discovery och Scopus. Artiklar med intressant abstrakt som var oåtkomliga 

genom dessa databaser söktes det vidare i Google Scholar och i undantagsfall i vanliga 

Google. Vi har valt att läsa ”peer reviewed” artiklarna som utgörs av publicerade 

vetenskapliga artiklar, som ger större pålitlighet på innehållet (Höst, Regnell & Runeson, 

2006). Dessa har blivit granskade och ifrågasatta av forskare inom det specifika 

ämnesområdet vilket utvinner en högre kvalitet på den teoretiska basen som uppsatsen 

grundas sig på. Intressanta referenser i de funna vetenskapliga artiklarna har följts upp och vi 

har läst vidare om dessa studier och i vissa fall har deras referenser tagit oss vidare till ny 

teori. Då artiklar inte funnits att ladda ner genom de tidigare nämnda databaserna har Scopus 

och Google Scholar använts med lyckat utfall i de flesta sökningarna. 

 

3.3.2 Datainsamlingsmetod 

I vår studie har vi valt att granska framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningen. Data som använts och analyserats i studien ses som sekundärdata då det är 

företagen som har framställt och publicerat data. Informationen är inte sammanställd och 

inhämtad av eller för oss specifikt utan ställt till allmänheten och därmed bygger vår 

insamlade data på uppgifter som redan förekommer eller som någon annan samlat in (L. T. 

Eriksson & Hultman, 2014). 

 

Vårt tillvägagångssätt vid datainsamlingen var att besöka företagens hemsidor och ladda ner 

den svenska versionen av 2014 års årsredovisning (se bilaga 1). Till de företag som saknade 

år 2014 eller inte hade en svensk version av årsredovisningen tillgänglig på sin hemsida 

ställde vi frågan om de hade möjlighet att komplettera vårt underlag och gav dem möjlighet 

att korrigera eventuella lagringsfel i sina system, för att på detta sätt få tillgång till så många 

årsredovisningar som möjligt. Syftet med att försöka få tillgång till så många årsredovisningar 

som möjligt och minska bortfallet var för att inte snedvrida resultatet vid undersökningen. En 

större mängd data bör ge tydligare och rättvisare resultat. 

 

3.3.3 Urval 

Vi inkluderar samtliga företag på NASDAQ Stockholm Large Cap listan i vår studie, vilket 

vid tiden för vår sökning i Retriever visade sig bestå av 74 företag (se bilaga 1). Inget 

ytterligare urval gjordes då studien baseras på hela Large Cap populationen. 
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Bryman och Bell (2013) anser att ett urval med hög extern validitet, kan generaliseras till hela 

populationen. Då Large Cap består av de företag som har flest antal aktieägare gör vi 

antagandet att det också betyder att de företagen har flest antal intressenter. Eftersom vi 

undersöker samtliga företag på Large Cap listan anser vi resulterar i att de företag som har 

störst påverkan på Sverige och dess ekonomiska framgång är inkluderade vilket vi menar 

medför att vi uppnår hög validitet och reliabilitet. 

 

Av Large Cap listans 74 företag visade det sig att sex företag inte hade någon svensk PDF 

version av 2014 årsredovisningen. Kvar fanns då 68 företag vilkas årsredovisningar laddades 

ner och skulle användas för att ta fram FLPD värdet (mängd frivilligt rapporterad 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation). Vi hämtade sedan hem den finansiella 

information som fanns tillgänglig i Retriever, då det visade sig att bankers redovisning inte 

gick att hämta via Retriever. Det orsakade ett ytterligare bortfall på fyra företag från Large 

Cap listan. Kvar fanns då 64 företag som hade årsredovisning på svenska samt hade finansiell 

data som gick att hämta från Retriever. Detta resulterade i 64 företags årsredovisningar på 

svenska för år 2014 samt den nödvändiga finansiella informationen som ligger till grund för 

studiens empiri (se bilaga 1). 

 

3.3.4 Bortfall 

Bortfall är enligt Bryman och Bell (2013) mätningar i urvalet som inte bidrar med information 

till studien. I vår studie med ett slutligt urval på 64 företag i saknar 3 av dem variabeln Beta, 

vilket beror på att de företagen saknar tillgängligt Beta värde. Vidare uppvisar variabeln 

utdelning ett bortfall på 5 värden vilka beror på att utdelningsnivån blir missvisande (negativ) 

när de företagen ger utdelning trots att de redovisar en förlust. Därför exkluderas dessa ur 

studien vid denna variabel och lämnar kvar 59 giltiga värden när detta testas. 

 

3.4 Kvalitetskriterier 

Det är en viktig del i forskningsprocessen enligt Holme och Solvang (1997) att granska sitt 

arbete kritisk. Där är validitet och reliabilitet två kriterier för att upprätthålla en god nivå på 

sin forskning. Validiteten behandlar vad det är vi mäter i vår studie och huruvida det vi mäter 

faktiskt är det vi avsett att mäta. Reliabiliteten riktar istället in sig på utförandet av 

mätningarna och dess noggrannhet vid databearbetningen. Bryman och Bell (2013) 

uppmärksammar att validitet inte kan förekomma utan reliabilitet. 
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3.4.1 Validitet 

För att uppnå validitet av studien har resultatet inte påverkats av våra egna åsikter eller på 

annat sätt lämnat avtryck i resultatet. Forskningen har därav hållits objektiv för att resultaten 

skall ses som korrekta och betydelsefulla som bidrag till teori (Bryman & Bell, 2013). För att 

åstadkomma detta har vi tydligt redovisat med vilka nyckeltal vi valt att mäta de olika 

variablerna på. Även tillvägagångssättet har följts enligt tidigare skapta forskningsmodeller. 

Detta för att visa att vi inte lägger vår egen värdering i de olika valen som gjorts utan att 

påvisa att vi går enligt en befintlig modell. 

 

Vi anser vidare att vi förstärker validiteten i studien genom att vi beskriver studiens 

tillvägagångssätt för att på så sätt öka graden av generalisering som enligt Bryman och Bell 

(2013) gör det möjligt för efterkommande forskare att lättare replikera studien. 

 

3.4.2 Reliabilitet 

För att vår studie skall kunna leverera reliabilitet har studiemodellen som vi använder hämtats 

från en redan befintlig engelskspråkig modell. Genom detta förfarande anser vi att 

studieresultaten blir likadan om den skulle utföras igen eller om de påverkas av slumpmässiga 

eller tillfälliga förutsättningar (Bryman & Bell, 2013). Dock är det omöjligt att undgå att fel 

och brister vid insamling och bearbetning av data (Holme & Solvang, 1997). Men då det 

tydligt framgår vart studiens data hämtats ifrån och utifrån vilka variabler studien kommer att 

utgå ifrån har vi gjort det yttersta för att motverka denna problematik. 

 

I vår modell kommer det att vara tvunget att översätta engelska ord till svenska för att kunna 

applicera denna modell på studien. Detta varnar Saunders et al. (2012) för då detta kan orsaka 

en del problem då ett engelskt ord kan betyda flera olika saker på svenska. Detta ställer ett 

stort krav på oss att finna det korrekta eller närliggande översättning på de engelska ord som 

använts i tidigare studier. 

 

3.5 Operationalisering 

I operationaliseringen presenteras studiens variabler samt hur vi avser att mäta dem. Saunders 

et al. (2012) menar att operationalisering är en beskrivning av tillvägagångssätt för 
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mätningarna av de fakta som skall undersökas vilket är vad vi avser göra för de variabler som 

ingår i studien. 

3.5.1 Beroende variabler 

En beroende variabel har en kausal påverkan av en oberoende variabel (Bryman & Bell, 

2013), vilket betyder att en beroende variabel beror på en oberoende variabeln. I vår studie 

framhäver vi i våra hypoteser att den beroende variabeln är den mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation som finns i årsredovisningar. Vi utför även ytterligare en 

undersökning, då med utdelningsnivå som den beroende variabeln. 

 

3.5.1.1 Framtidsorienterad lönsamhetsinformation 

Den beroende variabeln i första och huvuddelen av studien är mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation. Detta mäts genom ett värde som visar på hur många uttalanden i 

årsredovisningen som indikerar på ett framtida positivt resultat (se figur 2). Variabelns värde 

genereras i likhet med den metod som är utvecklad av Hussainey et al. (2003). Detta är en 

modell för att automatiskt poängsätta stora mängder årsredovisningar och deras 

framtidsorienterad lönsamhetsinformationsvärde. Vi startar vår mätning med utgångspunkt 

från årsredovisningar som hämtas i PDF format från företagens webbsidor. Genom 

programvaran QDA Miner konverteras dessa till textformat vid importering in i QDA Miner. 

Vi registrerar de utvalda nyckelorden för framtidsorienterad lönsamhetsinformation samt de 

ord som indikerar lönsamhet in i QDA Miner, där vi kodar in dem i samtliga 

årsredovisningar. 

 

Nyckelord för framtidsorienterade uttalanden som vi använder baserar sig på de 35 ord som 

Hussainey et al. (2003) använder. Vi översätter orden till svenska och på grund av skillnad i 

program som används för kodningen så behöver vi komplettera listan med olika böjningar på 

de utvalda orden. Vi väljer även att komplettera listan genom att, likt Hussainey et al. (2003) 

söka efter synonymer i Word Thesaurus. Det slutliga antalet ord i vår lista blir 99 

framtidsorienterade uttryck (se bilaga 2) som registreras i en kodgrupp i QDA Miner. 

 

Även för de lönsamhetsrelaterade nyckelorden utgår vi från de ord Hussainey et al. (2003) tog 

fram. Även här inkluderas synonymer, men i detta fall resulterade de extra orden i att de 
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uttryck som kodades fick sämre träffsäkerheten, därför behöll vi de ursprungliga orden utan 

att addera några synonymer. 

 

Vi utförde tester på fyra slumpmässigt utvalda årsredovisningar där vi kontrollerade 

träffsäkerheten i den automatiska kodningen av de valda nyckelorden. Vid testerna visade det 

sig att de framtidsorienterade nyckelorden visade på högre träffsäkerhet med de extra orden 

inkluderade än med de ursprungliga orden. I fallet med ord som är tänkta att finnas i meningar 

som handlar om lönsamhet visade istället vår kontroll att de tolv ursprungliga orden som vi 

översatt till svenska (se bilaga 2), resulterade i bättre kvalitet och högre träffsäkerhet på de 

meningar som blev kodade att innehålla uttryck för lönsamhet. 

 

Med de utvalda nyckelorden registrerade i varsin kodgrupp i QDA Miner, påbörjade vi 

kodningen. Först kodas nyckelorden med separata markeringar för att slutligen 

korsreferensköras. Detta så att de meningar innehållande både minst ett framtidsrelaterat ord 

och minst ett lönsamhetsrelaterat ord kodas med den gemensamma koden FLPD (mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation). 

 

Det logiska sambandet i matematisk form för FLPD värdet kan beskrivas som: 

 

Framtidorienterade ord  Lönsamhetsord 

Det logiska sambandet mellan de olika grupperna av ord som eftersöks i årsredovisningen 

illustreras i figur 2. 

 

 

Figur 2  

FLPD Venndiagram 
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QDA Miner kodningsresultat är för framtidsrelaterade träffar 20714 vilket är i genomsnitt 

13,9 % av totala antalet ord i de undersökta årsredovisningarna. Det stämmer väl överens med 

Hussainey et al. (2003) som i sin studie fick ett resultat på 15,1 % framtidsrelaterade träffar. 

Lönsamhetsrelaterade träffar är 6679 och slutligen korsreferens FLPD träffar 560. QDA 

Miner programmet har då skapat FLPD värden kopplade mot de importerade företagens 

årsredovisningar som sedan används som beroende variabel i studien. 

 

Notering: I den andra delen av studien med Utdelning som beroende variabel så är det FLPD 

som är den oberoende variabeln (se figur 1). 

 

3.5.1.2 Utdelning 

Andra delen av undersökningen som utgörs av relationen mellan utdelning och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation, används utdelning i relation till årets resultat som 

beroende variabel. 

 

Variabeln tas fram genom sökning efter företagens utdelning och företagets resultat i 

databasen Retriever. Värdet på utdelning divideras sedan med årets resultat för att visa 

relationen. Årets resultat för fem företag är noll eller negativt vilket leder till värdefel i 

uträkningen eller genererar ett negativt resultat på variabeln. Detta bör inte användas som 

negativt värde i vår studie då företagen väljer att dela ut utdelning trots att de redovisar noll 

eller negativt resultat. Därför exkluderas de fem variabelvärden som uppvisar nollresultat eller 

negativt resultat. De företag som enligt Retriever har utdelning noll behåller värde noll på 

variabeln utdelning i studien. 

 

3.5.2 Oberoende variabler 

En oberoende variabel är den variabel som sägs utöva en kausal påverkan på den beroende 

variabeln (Bryman & Bell, 2013). I vår studie återfinns dessa variabler i våra hypoteser som 

vi skall testa. De finns även presenterade och förklarade nedan. 
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3.5.2.1 Företagsfaktorer 

3.5.2.1.1 Storlek 

Vårt mått på företagets storlek är tio logaritmen av de totala tillgångarna. Denna mätning 

omfattar materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, investeringar, andra 

tillgångar, totala lagren och produkter i arbete, totala gäldenärer och motsvarande samt likvida 

medel. Variabelvärdet för de totala tillgångarna hämtas från Retriever och tio logaritmen 

(Log10) värdet beräknas för att transformera den snedfördelade variabeln så att den blir mer 

normalfördelad. 

 

3.5.2.1.2 Belåning 

Skuldsättningsgrad är det totala antalet lån dividerat med eget kapital och reserver, minus 

totala immateriella tillgångar. Värdet på skuldsättningsgraden hämtas från Retriever och 

används i studien utan vidare bearbetning. 

 

3.5.2.1.3 ROA (Return On Asset) 

Värdet på variabeln för lönsamhet hämtas även den från Retriever, som värdet för avkastning 

på totalt kapital. Vi ser det som ett mått på ett företags lönsamhet. Värdet avkastning på totalt 

kapital definieras som nettoresultat plus räntekostnader, dividerat med förra årets totala 

tillgångar. 

 

3.5.2.1.4 Beta 

För att ange ett företags marknadsrisk, anger man hur mycket ett företags aktiekurs förändras 

i relation till marknadens genomsnittliga index. Marknadsrisk anges i form av ett betavärde 

(β) och det hämtades från Avanza (http://www.avanza.se ). Betavärdet ger enligt 

Sparekonomen (u.å.) en indikation på ett värdepappers marknadsrisk där index antas ha β=1 

vilket innebär att en aktie med ett högre betavärde än 1 anses ha hög marknadsrisk medan 

aktier med betavärde lägre än 1 anses ha låg marknadsrisk. 

 

En sak att ha i åtanke är att en akties historiska betavärde inte på något sätt utgör en garanti 

för aktiens framtida betavärde eller dess marknadsrisk, samt att en akties betavärde ofta 

ändras över tiden. 

http://www.avanza.se/
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3.5.2.1.5 Likviditet 

Värdet på variabeln likviditet får vi genom att summan för omsättningstillgångar divideras 

med summan för kortfristiga skulder. Båda värdena hämtas från Retriever. 

 

Variabeln likviditeten används endast i de mätningar när utdelning är den beroende variabeln. 

 

3.5.2.2 Företagsstyrningsfaktorer 

 

3.5.2.2.1 OberStyrl 

Styrelsesammansättning och andelen oberoende styrelseledamöter i styrelsen ger variabeln 

OberStyrl i vår statistikprövning. Med oberoende styrelseledamot menas den som inte är 

anställd, inte har omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska 

mellanhavanden med företaget eller företagets större aktieägare. Variabelvärdet hämtades från 

företagens årsredovisning där de i företagsstyrningskapitlet uppger antal medlemmar i 

styrelsen samt hur många som anses vara oberoende. Vi beräknar värdet genom att dividera 

antalet oberoende med totala antalet medlemmar i styrelsen för att få variabeln som används i 

studien. 

 

3.5.2.2.2 Kvinnor 

Variabeln kvinnor som berör könsfördelning i företagsstyrelser visar hur stor andel kvinnor 

som sitter i företagens styrelser. Värdet beräknas genom att hämta information gällande antal i 

styrelsen samt andelen kvinnor i styrelsen. Antalet kvinnor och antalet medlemmar i styrelsen 

finns antingen presenterad som nummer i tabellformat eller så har vi räknat antalet via bilder 

som finns i företagens årsredovisningar. Värdet som ingår i studien är uträknat genom att 

dividera antalet kvinnor i styrelsen med totala antalet medlemmar i styrelsen. 

 

3.5.2.2.3 Lön 

Värdet på variabeln Lön är tio logaritmen på den lön som företagen betalat till styrelse och 

VD. Det värdet hämtar vi från Retriever för att sedan använda Excel och kalkylera Log10-

värdet för att vi skall få variabeln Lön att använda i vår studie. Vi väljer även här att 

logaritmera variabeln så att den blir mer normalfördelad. 
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3.5.2.2.4 Personal 

Variabeln personal visar på den förändring i företagens personalantal som skett under året och 

även denna variabel hämtas från Retriever. Det visar sig att vissa företag har värdet -100 % 

vilket skulle betyda en minskning med hela personalstyrkan. Vid en kontroll visar sig detta 

inte stämma då de aktuella företagen fortfarande år 2016 finns registrerade som aktiva på 

Large Cap listan. Vår tolkning är att det måste vara orsakat av felaktig data eller att företagen 

i fråga gjort strukturella förändringar, till exempel genom att skapa annorlunda 

organisationsstrukturer eller liknande, så att all personal bokföringsmässigt flyttats till en 

annan laglig enhet. Baserat på det antagandet valde vi att exkludera alla variabelvärden med -

100 % personalförändring. 

 

3.6 Valda analysmetoder 

Vi använder i denna studie både bivariat och multivariat analys. Bryman och Bell (2013) 

skriver att en bivariat analys består av två variabler medan en multivariat analys består av att 

analysera relationen mellan tre eller fler variabler. Nedan förklaras de valda analysmetoderna 

mer i detalj. 

3.6.1 Pearsons korrelationsanalys 

Pearsons korrelationsanalys är en bivariat analys och utförs för att undersöka korrelationen 

mellan variablerna i studien. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) menar att korrelation 

mellan oberoende variabler kan påverka resultatet av en multivariat regressionsanalys. Därför 

använder vi Pearsons korrelationsmatris för att upptäcka potentiella korrelationsproblem 

mellan variablerna. Korrelationen visas som ett värde mellan 1 och -1, där 0 betyder att inget 

linjärt samband finns mellan de två variablerna. En positiv koefficient visar på ett linjärt 

samband som betyder att om den ena variabeln ökar i värde så ökar även den andra variabeln i 

värde. Om istället koefficienten är negativ så betyder det enligt Bryman och Bell (2013) att 

när den ena variabeln ökar i värde så minskar den andra variabeln i värde. 

 

Korrelationen mellan en beroende och oberoende variabel bör uppvisa en relation i någon 

riktning. Däremot bör korrelationen mellan oberoende variabler inte uppvisa värden som 

överstiger 0,7 eller 0,8 då det enligt Djurfeldt et al. (2003) finns en uppenbar risk för 

multikollinearitet som kan påverka precisionen i regressionsanalysen. 
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3.6.2 Multikollinearitetsanalys 

Innan vi utför regressionerna så behöver vi kontrollera multikollinearitet för att utesluta 

sådana samband från underlaget. Multikollinearitet kontrollerar vi genom att utföra linjär 

regression med att de oberoende variablerna i tabell 2 som uppvisar korrelation med varandra 

och studera kollinearitetstatistiken som presenteras som ett toleransvärde och ett VIF värde 

(Variance Inflation Factor). Djurfeldt et al. (2003) menar att toleransvärdet skall vara så högt 

som möjligt (1,0 är högst) medan VIF värdet skall vara så lågt som möjligt (1,0 är lägst) för 

att visa på att multikollinearitet inte förkommer mellan de oberoende variablerna i 

regressionen. 

 

3.6.3 Multivariat regressionsanalys 

 En multivariat regressionsanalys analyserar relationen mellan en beroende variabel och flera 

oberoende variabler samtidigt. I vår studie valdes att använda Tobit regressionsanalys då 

FLPD värdet är positivt eller noll, vilket kan tolkas som en censurerad variabel vilket enligt 

Tobin (1958) resulterar i att vanliga minsta kvadrat estimat inte kan användas då de blir skevt 

eller inkonsekvent. 

 

I vår studie använder vi tre olika typer av multivariata regressionsmodeller för att testa våra 

hypoteser. Den första modellen är en Fast Tobit regression där vi använder följande ekvation: 

 

Dit = i + ´Xit + it  

Vi anger 0 som nedre gränsvärde och 29 som övre gränsvärde i den första modellen. 

 

Den andra modellen är en slumpmässig Tobit regression tillsammans med den tredje 

modellen som är en Logistisk regression, de båda använder följande ekvation: 

 

[Dit = i + ´Xit + it] Om höger sida >0; annars = 0 

I dessa två modeller anges inga gränsvärden. 

 

Där i ekvationerna: 

Dit = FLPD 

 = intercept koefficient för företag i 
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´= lutningskoefficienten på oberoende variabler 

Xit = vektor för oberoende variabler för företag i vid tid t . 

it = residual fel för företag i vid tid t 

 

De tre regressionsmodellerna utfördes en gång vardera för de två undersökningarnas beroende 

variabler, alltså utfördes totalt sex regressionsanalyser. 

 

Första delen av undersökningen där FLPD regressionen utfördes, inkluderades de åtta 

oberoende variablerna som studien avser undersöka. 

 

För andra delen av undersökningen som avser Utdelning regressionen, inkluderas FLPD som 

oberoende variabel samt nio kontrollvariabler. 

 

För de multivariata regressionerna har statistikprogrammet SPSS använts. 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med att presentera 

beskrivande statistik samt en korrelationsmatris. Detta följs av resultatet från en 

multikollinearitetsundersökning samt de statistiska regressionsanalyserna. Kapitlet avslutas 

med en hypotesprövning. 

 

4.1 Beskrivande statistik 

Inledningsvis presenteras i tabell 1 en statistisk översikt av de insamlade uppgifterna för de 

olika variablerna i studien. 

 

Tabell 1 visar att den framtidsorienterade informationen i årsredovisningen är i genomsnitt 

8,75 uttalanden med ett maximalt värde på 29 uttalanden och noll som lägsta värde. 

Variabeln belåning har ett genomsnittligt värde på 2,9 och en standardavvikelse på hela 8,59 

samt 58,6 som högsta värde. 

 

Tabell 1  

Beskrivande statistik 

Variabler N Mean SD Minimum Maximum 

FLPD 64 8,7500 5,7790 0 29 

Storlek 64 7,4973 0,5596 5,6280 8,5831 

Belåning 64 2,8978 8,5893 0,0200 58,6100 

ROA 64 8,9488 9,2774 -33,7000 34,2800 

Beta 61 0,9560 0,2960 0,0300 1,6600 

Kvinnor 64 0,2869 0,1060 0 0,5714 

OberStyrl 64 0,6248 0,1929 0,2850 1 

Lön 64 4,6249 0,6586 2,9628 5,7689 

Personal 64 7,9634 28,9939 -40,3100 207,4100 

Utdelning 59 1,3348 2,8998 0 21,1649 

Likviditet 64 1,3937 0,8331 0,0017 4,0758 

Notering: FLPD, framtidsorienterad lönsamhets rapportering; Storlek, Log10 totala tillgångar; Belåning, 

skuldsättningsgrad; ROA, avkastning på totalt kapital; Beta, företagets marknadsrisk; Kvinnor, andel kvinnor i 

styrelsen; OberStyrl, andel oberoende ledamöter i styrelsen; Lön, Log10 ersättning till styrelse och VD; 

Personal, förändring av antal anställda; Utdelning, aktieutdelning i relation till resultat; Likviditet, tillgångar i 

relation till skulder. 

 



 

41 

 

Tabell 1 visar också på ett lågt ROA med ett genomsnitt på 8,95 och ett negativt lägsta värde 

på -33,7. Vidare presenteras Beta med 0,03 och 1,66 som lägsta respektive högsta värde samt 

0,956 i genomsnitt och 61 observationer. I tabell 1 visas även att det i genomsnitt endast finns 

28,7 % kvinnliga styrelseledamöter i Large Cap företagens styrelser, där en styrelse är helt 

utan kvinnlig medverkan och den styrelsen med högsta andelen når upp till 57,1 % kvinnor i 

styrelsen. Vidare presenteras en genomsnittlig andel oberoende styrelseledamöter på 62,5 % 

och en minsta andel på 28,5 % samt 100 % som högsta värde. Personalförändrings variabeln 

uppvisar ett positivt genomsnitt på 7,96 samt en standardavvikelse på hela 28,99 med -40,3 

som lägst och 207,41 som högsta värde. För den andra beroende variabeln (utdelning) ser man 

att antalet observationer är 59 med en spridning från noll som det minsta värdet och 21,16 

som det högsta värdet samt ett genomsnittligt värde på 1,33. 

 

4.2 Analys av samband mellan variablerna 

I tabell 2 presenteras resultatet av studiens korrelationsanalys i formen av Pearsons 

korrelationsmatris. Korrelationen mellan de två beroende variablerna FLPD och Utdelning 

visar på en svag positiv korrelation men sambandet saknar statistisk signifikans. 

 

Vidare visas även i korrelationsmatrisen sambandet mellan den beroende FLPD variabeln och 

de oberoende variablerna. Den visar att det finns en positiv korrelation mellan mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation och företagsstorlek, lön, utdelning och likviditet, 

där företagsstorlek har högst korrelation vilket även är statistiskt signifikant. Även variabeln 

lön till styrelse och VD har en positiv signifikant relation. Tabell 2 påvisar en negativ 

korrelation mellan mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation och 

skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital, marknadsrisk, personalförändringar, kvinnor i 

styrelsen och oberoende styrelseledamöter. 

 

Vi kan även se resultatet av den andra beroende variabeln Utdelning och korrelationen till de 

olika variablerna. I tabell 2 kan vi konstatera att utdelningsnivå har en positiv korrelation med 

avkastning på totalt kapital, marknadsrisk, kvinnor i styrelsen, lön till styrelse och VD och 

mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Men utdelningsnivå är negativt 

korrelerad med företagsstorlek, skuldsättningsgrad, personalförändringar, likviditet och 

oberoende styrelseledamöter. Ingen statistisk signifikans uppvisas mellan Utdelning och de 

övriga variablerna. 
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Det är värt att notera att dessa korrelationer enbart ger en indikation om bivariata relationer. 

Emellertid bör regressionsanalysen ge en större insikt i betydelsen av de undersökta 

relationerna då den inkluderar multipla variabler. 

 

Tabell 2  

Pearsons korrelationsmatris 
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FLPD 1,000 

          Storlek 0,316* 1,000 

         Belåning -0,053 -0,008 1,000 

        ROA -0,119 0,012 0,138 1,000 

       Beta -0,056 0,257* -0,185 0,239 1,000 

      Kvinnor -0,162 0,141 0,047 0,133 0,101 1,000 

     OberStyrl -0,243 0,012 0,339** 0,173 -0,107 -0,050 1,000 

    Lön 0,263* 0,2490* 0,102 0,109 0,196 0,198 0,023 1,000 

   Personal -0,013 -0,383** -0,075 -0,453** -0,386** -0,362** -0,085 -0,177 1,000 

  Utdelning 0,033 -0,019 -0,007 0,039 0,007 0,119 -0,179 0,013 -0,105 1,000 

 Likviditet 0,003 0,022 -0,049 0,114 0,123 -0,188 0,212 0,129 0,177 -0,098 1,000 

*. Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivån (2-tailed). 

**. Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivån (2-tailed). 

Notering: FLPD, framtidsorienterad lönsamhets rapportering; Storlek, Log10 totala tillgångar; Belåning, 

skuldsättningsgrad; ROA, avkastning på totalt kapital; Beta, företagets marknadsrisk; Kvinnor, andel kvinnor i 

styrelsen; OberStyrl, andel oberoende ledamöter i styrelsen; Lön, Log10 ersättning till styrelse och VD; 

Personal, förändring av antal anställda; Utdelning, aktieutdelning i relation till resultat; Likviditet, tillgångar i 

relation till skulder. 

 

Slutligen framgår av tabell 2 att några av de oberoende variablerna visar hög korrelation med 

varandra och kan därför indikera på en risk för multikollinearitet problem i materialet. Storlek 

uppvisar statistiskt signifikant korrelation med variablerna Beta, Lön och Personal. Variabeln 

Personal uppvisar en lika stark signifikans med variablerna Storlek, ROA, Beta och Kvinnor 

samt att korrelationen mellan variabeln Belåning och OberStyrl uppvisar en stark signifikant 

positiv korrelation. Därför utför vi ett test för att undersöka multikollinearitet mellan 

variablerna som tagits med i studien och uppvisar en korrelation som är statistiskt signifikant 

vid 5 % nivån. 
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4.3 Analys av högt samband mellan oberoende variabler 

Innan vi utför regressionerna så behöver vi kontrollera multikollinearitet för att utesluta 

samband mellan olika oberoende variabler från underlaget. Multikollinearitet kontrollerar vi 

genom att utföra linjär regression utifrån de oberoende variablerna i tabell 2 som uppvisar 

korrelation med varandra. Kollinearitetstatistiken studeras utifrån toleransvärde och ett VIF 

värde (Variance Inflation Factor), där toleransvärdet skall vara så högt som möjligt (1,0 är 

högst) medans VIF värdet skall vara så lågt som möjligt (1,0 är lägst). Det betyder att 

multikollinearitet inte förkommer mellan de oberoende variablerna i regressionen. I tabell 3 

presenteras kollinearitetstatistiken för de oberoende variablerna som uppvisade statistiskt 

signifikant hög korrelation i vår korrelationsmatris tabell 2. 

 

Tabell 3  

Multikollinearitet 

 

Oberoende Kollinearitetstatistik 

Beroende variabel Variabler Tolerans VIF 

Storlek Beta 0,834 1,199 

 

Lön 0,949 1,053 

 

Personal 0,840 1,190 

Belåning OberStyrl 1,000 1,000 

Personal Storlek 0,916 1,092 

 

ROA 0,927 1,079 

 

Beta 0,877 1,140 

 

Kvinnor 0,962 1,040 

Notering: Beroende variabel. Storlek, Log10 totala tillgångar; Belåning, skuldsättningsgrad; Personal, 

förändring av antal anställda. Oberoende variabel: Beta, företagets marknadsrisk; Lön, Log10 ersättning till 

styrelse och VD; OberStyrl, andel oberoende ledamöter i styrelsen; ROA, avkastning på totalt kapital; Kvinnor, 

andel kvinnor i styrelsen. 

 

Som visas i tabell 3 så finns inga tecken som tyder på multikollinearitet då samtliga värden 

för VIF ligger under 2,5 (Djurfeldt et al., 2003), vilket visar på att ingen multikollinearitet 

föreligger mellan de analyserade variablerna. Resultatet medför att vi kommer att använda 

samtliga oberoende variabler i studien och dra slutsatser baserat på regression och analys av 

hela underlaget. 
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4.4 Analys av effekt från oberoende variabler på beroende variabel 

För att testa våra hypoteser har tre olika regressionsmodeller använts för de båda beroende 

variablerna i studien. De tre första regressionerna har genomförts med FLPD som beroende 

variabel medans Utdelning användes som beroende variabel för de tre senare regressionerna. 

 

4.4.1 Framtidsorienterad lönsamhetsinformation 

Tabell 4 presenterar det empiriska resultatet från tre olika regressionsmodeller när FLPD är 

beroende variabel och de övriga variablerna är oberoende variabler. Första modellen och 

resultatet från fast Tobit regressionsanalys med noll som nedre gräns och 29 som övre gräns 

visar på fem variabler med signifikanta värden från 0,010 till 0,090. Resultatet visar på en 

statistisk signifikant relation till Storlek på 5 % nivån med en koefficient på 3,11. Även Lön 

till styrelse och VD uppvisar en positiv relation men med signifikans på 1 % nivån. Två 

variabler som är relaterade till företagsstyrningspåverkan, Kvinnor och OberStyrl med 

koefficient på -15,6 respektive -8,4, uppvisar en kraftig negativ relation signifikant på 5 % 

nivån medans Beta värdets starka negativa relation endast är signifikant på 10 % nivån. 

 

Slumpmässig Tobit modell som är en regression utan några gränsvärden visar även den upp 

samma fem variabler nu med signifikansvärden från 0,011 till 0,083 med positiv signifikans 

på 5 % nivån på variablerna för Storlek och Lön. Även en negativ relation visas för 

variablerna Beta, Kvinnor och OberStyrl som samtliga är signifikanta på 5 % nivån. 

 

Avslutningsvis utförs en slumpmässig logistisk modell där inte heller några gränsvärden har 

används och där samma fem variabler visar på signifikansvärden från 0,014 till 0,050. Även 

här uppvisar Storlek och Lön en positiv relation med koefficient på 2,6 respektive 2,5 och 

statistisk signifikans på 5 % nivån. Variablerna Beta, Kvinnor och OberStyrl uppvisar även i 

denna modell en negativ relation med 5 % signifikans utom för Beta där signifikansen är på 

10 % nivån. 
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Tabell 4  

Tobit regression med FLPD som beroende variabel 

 

Förväntat 

samband 
Fast Tobit modell 

Slumpmässig Tobit 

modell 

Slumpmässig logistisk 

modell 

 Variabler 

 

Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig 

(Intercept) 

 

-12,8504 0,231 -12,156 0,249 -9,7841 0,339 

Storlek + 3,1116** 0,019 3,0260** 0,021 2,5971** 0,046 

Belåning + -0,0069 0,931 -0,0090 0,909 -0,0071 0,922 

ROA +/- -0,0321 0,685 -0,0297 0,703 -0,0352 0,629 

Beta - -4,1998* 0,090 -4,2337** 0,083 -4,2792* 0,050 

Kvinnor +/- -15,6369** 0,016 -15,1542** 0,017 -14,305** 0,026 

OberStyrl +/- -8,4580** 0,017 -8,2656** 0,017 -6,8406** 0,034 

Lön + 2,7048*** 0,010 2,6345** 0,011 2,5310** 0,014 

Personal +/- -0,0174 0,570 -0,0172 0,568 -0,0200 0,447 

***Signifikans vid 1 % **signifikans vid 5 % *signifikans vid 10 % 

  Notering: Storlek, Log10 totala tillgångar; Belåning, skuldsättningsgrad; ROA, avkastning på totalt kapital; 

Beta, företagets marknadsrisk; Kvinnor, andel kvinnor i styrelsen; OberStyrl, andel oberoende ledamöter i 

styrelsen; Lön, Log10 ersättning till styrelse och VD; Personal, förändring av antal anställda. 

 

4.4.2 Utdelningsnivå 

Tabell 5 visar resultaten för de tre regressionsmodeller som används när utdelning är den 

beroende variabeln med FLPD som oberoende variabel, resterande variabler räknas i denna 

regression som kontrollvariabler. 

 

Resultatet för modellen med fast Tobit regression där nedre gränsvärde sattes till noll 

uppvisar en svag positiv relation med en koefficient på 0,038 men relationen saknar statistisk 

signifikans. 

 

Modellen med den slumpmässiga Tobit regressionen utan gränsvärden uppvisar nästintill noll 

relation, med en koefficient på 0,008 utan någon statistisk signifikans. 

 

Den avslutande modellen som är en logistisk regression visar på en svag positiv relation där 

koefficienten är 0,01 men även den saknar statistisk signifikans. 

  



 

46 

 

Tabell 5  

Tobit regression med utdelningsnivå som beroende variabel. 

 

Förväntat 

samband Fast Tobit modell 

Slumpmässig Tobit 

modell 

Slumpmässig logistisk 

modell 

 Variabler 

 

Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig 

(Intercept) 

 

-1,421 0,858 6,309 0,323 -0,021 0,993 

FLPD +/- 0,038 0,651 0,008 0,917 0,010 0,740 

Storlek +/- 0,428 0,665 -0,393 0,625 -0,037 0,908 

Belåning +/- -0,010 0,864 0,012 0,787 -0,003 0,858 

ROA + 0,110 0,139 0,001 0,977 0,019 0,306 

Beta - -0,433 0,808 -0,443 0,770 -0,127 0,839 

Kvinnor + 4,010 0,403 2,466 0,550 2,125 0,193 

OberStyrl - -4,635 0,075* -3,059 0,177 -0,098 0,925 

Lön +/- 0,225 0,765 -0,069 0,914 0,144 0,571 

Personal +/- -0,050 0,265 -0,013 0,500 0,002 0,773 

Likviditet - -0,643 0,327 -0,015 0,976 -0,117 0,580 

***Signifikans vid 1 % **signifikans vid 5 % *signifikans vid 10 % 

  Notering: Oberoende variabel: FLPD, framtidsorienterad lönsamhets rapportering. Kontrollvariabel; Storlek, 

Log10 totala tillgångar; Belåning, skuldsättningsgrad; ROA, avkastning på totalt kapital; Beta, företagets 

marknadsrisk; Kvinnor, andel kvinnor i styrelsen; OberStyrl, andel oberoende ledamöter i styrelsen; Lön, Log10 

ersättning till styrelse och VD; Personal, förändring av antal anställda; Likviditet, tillgångar i relation till skulder. 

 

Tabell 5 visar att det finns ett svagt positivt samband mellan nivåerna av mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen och företagens utdelningsnivå i 

alla regressionsmodeller men att ingen av modellerna uppvisar någon statistisk signifikans. 

 

Resultatet och tecknen på koefficient för kontrollvariablerna är i linje med tidigare 

utdelningsnivå litteratur (Hussainey & Walker, 2009). OberStyrl är den enda kontrollvariabel 

som uppvisar någon statistisk signifikans på relationen med den beroende variabeln. 

Relationen är negativ och signifikant på 10 % nivån i fast Tobit regressionsmodellen men 

saknar signifikans i de två övriga modellerna. 

 

I övrigt, visar tabell 5 på blandat resultat i de olika regressionsmodellerna för företagets 

storlek, belåning, lön och personal (med positiva och negativa resultat). Kontrollvariablerna 

Beta och Likviditet uppvisar en negativ relation i samtliga modeller dock utan någon statistisk 

signifikans. Medans ROA och Kvinnor uppvisar en positiv relations koefficient i de tre 

regressionsmodellerna men även de relationerna saknar statistisk signifikans. 
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4.5 Resultat av hypotesprövning 

I detta avsnitt ges en sammanfattning av studiens resultat kopplat mot de uppsatta 

hypoteserna. 

4.5.1 Företagsegenskaper 

4.5.1.1 Företagsstorlek 

Hypotes 1 löd enligt följande: 

”H1. Det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar.” 

 

Med H1 förutspår vi således att det finns ett positivt samband mellan företagets storlek och 

nivåerna av framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Korrelationsmatrisen (tabell 2) visar 

att företagsstorlek är positivt korrelerad med FLPD med 0,316 vid 5 % nivån. Tabell 4 visar 

att koefficienten för företagets storlek är betydande i samtliga modeller. Vid Fast Tobit 

modell är koefficienten positiv med 3,1116, vid slumpmässig Tobit modell 3,0260 och för 

slumpmässig logistisk modell ligger koefficienten på 2,5971. Statistisk signifikans råder i 

samtliga provade modeller.  

 

Därför accepterar vi H1. 

 

4.5.1.2 Skuldsättningsgrad 

Den andra hypotesen relaterat till företagsegenskaper H2 löd enligt följande: 

”H2. Det finns ett positivt samband mellan företags skuldsättningsgrad och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar.” 

 

För H2 förväntar vi oss att det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och 

mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Korrelationsmatrisen (tabell 2) visar att 

belåningsvariabeln och därmed skuldsättningsgraden är negativt korrelerad med FLPD med  

-0,053 men saknar statistisk signifikans. Resultaten i tabell 4 indikerar att koefficienten på 

belåning är negativ. Vid Fast Tobit modell är koefficienten negativ med -0,0069, vid 

slumpmässig Tobit modell -0,0090 och för slumpmässig logistisk modell ligger koefficienten 

på -0,0071. Alla resultat saknar dock statistiskt signifikans i tabell 4. 

 

Således finner vi inget stöd för H2. 
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4.5.1.3 Lönsamhet 

Hypotes 3 löd som följer: 

”H3. Det finns ett samband mellan företags lönsamhet och mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar.” 

 

I H3 räknar vi med att lönsamheten kan ha en effekt på mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation. Korrelationsmatrisen (tabell 2) visar att ROA och därmed lönsamhet 

är negativt korrelerad med FLPD med -0,119 men saknar statistisk signifikans. Resultaten i 

tabell 4 indikerar att koefficienten på belåning är negativ. Vid Fast Tobit modell är 

koefficienten negativ med -0,0321, vid slumpmässig Tobit modell -0,0297 och för 

slumpmässig logistisk modell ligger koefficienten på -0,0352. Alla resultat är statistiskt 

insignifikanta i samtliga regressionsmodeller som anges i tabell 4. 

 

Följaktligen finner vi inget stöd för H3. 

 

4.5.1.4 Marknadsrisk 

Den fjärde och sista företagsegenskapsrelaterade hypotesen 4 löd enligt följande: 

”H4. Det föreligger ett negativt samband mellan företagens marknadsrisk och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar.” 

 

Med H4 förväntar vi oss att mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningar är negativt förknippad med företagets marknadsrisk. Korrelationsmatrisen 

(tabell 2) visar att Beta och därmed marknadsrisk är negativt korrelerad med FLPD med  

-0,056 men saknar statistisk signifikans. Resultaten i tabell 4 visar att koefficienten på 

belåning är negativ. Vid Fast Tobit modell är koefficienten negativ med -4,1998 vid 10 % 

signifikans. Slumpmässig Tobit modell visar -4,2337 vid 5 % signifikans och vis 

slumpmässig logistisk modell ligger koefficienten på -4,2792 vid 10 % signifikans.  

 

Baserat på dessa resultat, accepterar vi H4. 
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4.5.2 Företagsstyrningsegenskaper 

4.5.2.1 Styrelsens sammansättning 

Hypotes 5 som är den första företagsstyrningsrelaterade hypotesen löd enligt följande: 

”H5. Det finns ett samband mellan andel externa oberoende styrelseledamöter i styrelsen och 

mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar.” 

 

För H5 förväntar vi oss ett samband mellan styrelsens sammansättning och mängd av 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Korrelationsmatrisen (tabell 2) visar att OberStyrl 

och därmed oberoende styrelseledamöter är negativt korrelerad med FLPD med  

-0,243 men saknar statistisk signifikans. Resultaten i tabell 4 visar betydande negativ 

koefficienten på OberStyrl. Vid Fast Tobit modell är koefficienten negativ med -8,4580, vid 

slumpmässig Tobit modell -8,2656 och för slumpmässig logistisk modell ligger koefficienten 

på -6,8406. Alla resultat är statistiskt signifikanta vid 5 % i tabell 4.  

 

Av denna anledning accepterar vi H5. 

 

4.5.2.2 Kvinnor i styrelsen 

Hypotes 6 löd som följer: 

”H6. Det finns ett positivt samband mellan andel kvinnor i styrelsen och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar.” 

 

Med H6 förutspår vi att andel kvinnor i styrelsen har en positiv relation på mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformationen i årsredovisningar. Korrelationsmatrisen (tabell 

2) visar att kvinnor är negativt korrelerad med FLPD med -0,162 men saknar statistisk 

signifikans. Vi finner att koefficienten på variabeln kvinnor är betydande negativ. Vid Fast 

Tobit modell är koefficienten negativ med -15,6369, vid slumpmässig Tobit modell -15,1542 

och för slumpmässig logistisk modell ligger koefficienten på -14,305. Statistiskt signifikant 

på 5 % nivån i samtliga modeller. Detta konstaterades när vi använder de fasta effekterna i 

Tobit regressionsanalyser men även de andra modellerna som presenteras gav statistiskt 

signifikant resultat i tabell 4 med negativ koefficient istället för den förväntat positiva. 

 

Följaktligen finner vi inget stöd för H6. 
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4.5.2.3 Lön till styrelse och VD 

Hypotes 7 löd enligt följande: 

”H7. Det finns ett positivt samband mellan lön till styrelse och VD och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar.” 

 

Med H7 förväntade vi oss att mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningen var positivt förknippad med löner till styrelseledamöter och VD. 

Korrelationsmatrisen (tabell 2) visar att lön är positivt korrelerad med FLPD med 0,263 vid  

5 % statistisk signifikans. Tabell 4 visar att koefficienterna på löner till styrelseledamöter och 

VD är positiva. Vid Fast Tobit modell är koefficienten positiv med 2,7048, vid slumpmässig 

Tobit modell 2,6345 och för slumpmässig logistisk modell ligger koefficienten på 2,5310 vid 

1 % statistisk signifikans i de tre regressionsmodeller som redovisas i tabell 4. 

 

Baserat på dessa resultat, accepterar vi H7. 

 

4.5.2.4 Personalförändring 

Hypotes 8 som är den sista hypotesen relaterad till företagsstyrningsegenskaper och den sista 

som är relaterad till framtidsorienterad lönsamhetsinformation och löd enligt följande: 

”H8. Det finns ett positivt samband mellan företagets personalförändring och mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar.” 

 

För H8 förväntade vi oss ett positivt samband mellan förändring i antal anställda och nivåer 

av framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Men korrelationsmatrisen (tabell 2) visar att 

personalvariabeln är negativt korrelerad med FLPD med -0,013 utan statistisk signifikans. 

Tabell 4 visar att koefficienterna för personalförändring är negativa. Vid Fast Tobit modell är 

koefficienten negativ med -0,0174, vid slumpmässig Tobit modell -0,0172 och för 

slumpmässig logistisk modell ligger koefficienten på -0,0200. Alla resultat saknar dock 

statistiskt signifikans i tabell 4. 

 

Följaktligen finner vi inget stöd för H8. 
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4.5.3 Utdelningsnivå 

Studiens sista hypotes, hypotes 9, som också är den hypotes som har utdelning som beroende 

variabel löd enligt följande: 

”H9. Det finns ett samband mellan företagens utdelningsnivå och mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningens narrativa delar.” 

 

Med H9 förväntade vi oss att det fanns ett samband mellan nivåerna av framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation och företagens utdelningsnivå. Som vi nämnt tidigare visar tabell 5 att 

det finns ett svagt positivt samband mellan nivåerna av mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningen och företagens utdelningsnivå i de tre 

regressionsmodellerna. Vid Fast Tobit modell är koefficienten positiv med 0,038, vid 

slumpmässig Tobit modell 0,008 och för slumpmässig logistisk modell ligger koefficienten på 

0,010. Alla resultat saknar dock statistiskt signifikans i tabell 5. 

 

Således finner vi inget stöd för H9. 

 

4.6 Sammanfattning av hypotesresultat 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att ett företags storlek är den främsta drivkraften för 

rapportering av framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen. Denna variabel 

har en positiv relation och är statistiskt betydande i de tre regressionsmodeller som 

genomfördes. Andel kvinnor i styrelsen, oberoende styrelseledamöter samt löner till styrelse 

och VD är också variabler som påverkar mängden av framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation som rapporteras. Ett positivt samband mellan företagets 

utdelningsnivå och mängden av företagens narrativa rapportering (som en Proxy för 

informationsasymmetri) är hittad. Dock saknas statistisk signifikans för det resultatet. Tabell 

6 sammanfattar resultaten av våra forskningshypoteser. 
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Tabell 6  

Summering av hypotesprövningsresultat 

Hypotes 

Förväntat 

samband Resultat av studie Accepterad(V)/förkastad (x) 

H1 + + V 

H2 + - x 

H3 +/- - x 

H4 - - V 

H5 +/- - V 

H6 + - x 

H7 + + V 

H8 + - x 

H9 +/- + x 

Notering: + positivt samband; - negativt samband 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras arbetets resultat i relation till den teoretiska referensramen samt 

studiens syfte. 

 

5.1 Framtidsorienterad lönsamhetsinformation 

Det som legat till grund för denna studie är vad som driver företagen att lämna 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Då informationen är kvalitativa narrativa 

uttalanden som ej är tidsspecifika är det svårt för utomstående att tyda det som står och 

identifiera hur företagen väljer att maskera och presentera sin information. Huruvida det 

förekommer något samband mellan mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation och 

olika faktorer har forskare presenterat motstridiga resultat om (Hayn, 1995; G. S. Miller & 

Piotroski, 2000; Rogers & Van Buskirk, 2009; Schleicher et al., 2007; Wang & Hussainey, 

2013). Syftet med denna uppsats har varit att bidra till de varierande resultat som tidigare 

forskning presenterat samt utvidga tidigare forskning genom att bidra med resultat på tidigare 

outforskade områden. Vår studie är unik genom att vi genomför den första undersökningen av 

relationen mellan framtidsorienterad lönsamhetsinformation och andelen kvinnor i styrelsen 

samt mellan framtidsorienterad lönsamhetsinformation och ersättningsnivåer för 

styrelseledamöter och VD samt personalsatsningar. 

 

Det stora antalet framtidsorienterade uttalanden hos de svenska företagen i studiens urval 

tyder på att de förser användare av årsredovisningar med betydande mängd frivillig 

information. Det minskar i sin tur informationsasymmetrin (Healy & Palepu, 2001; Lundholm 

& Van Winkle, 2006) och därmed hjälper användarna i sitt beslutsfattande. 

 

Dock skall det beaktas att mängden rapporterad framtidsorienterad lönsamhetsinformation är 

helt beroende på hur styrelsen vill agera. Huvudanledning i företagens val att rapportera 

antingen större eller mindre mängd information borde vara att undvika att företagsvärdet 

minskar och göra sitt yttersta för att det istället skall öka på lång sikt (Craig & Amernic, 

2008). Genom att rapportera mindre framtidsorienterad lönsamhetsinformation kan styrelsen 

ha som mål att försvåra för konkurrenter genom att hemlighålla framtidssatsningar för att 

överraska och därmed ligga i framkant inom branschen. Andra orsaker för detta agerande kan 

bero på att de inte är så framgångsrika då de exempelvis gjort dåliga affärer som har negativ 

inverkan på framtiden och vill försöka dölja detta (Jiang & Habib, 2009). Det kan även finnas 
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ytterligare potentiella orsaker för framgångsrika företag att hålla nere aktiekursen, till 

exempel i vissa komplicerade skatteavseenden eller koncernsammanslagningar. Liknande 

gäller när företaget väljer att rapportera mycket framtidsorienterad lönsamhetsinformation. 

Väljer de detta agerande på grund av att de sanningsenligt vill visa på en positiv framtidsbild 

eller vill de vilseleda genom att signalera bättre framtidsutsikter än vad de faktiskt har. 

Anledningar för detta agerande kan vara att simulera ett högt företagsvärde med en ökad 

aktiekurs som följd. Detta kan vara för att glädja ägare men även för att framstå som en bra 

investering till utomstående (Hussainey et al., 2003, Schleicher et al, 2007; Hussainey & 

Walker, 2009). Genom detta agerande stärker företaget även omvärldens positiva uppfattning 

om styrelsen och ledningens kompetens vilket det kan finnas mer personliga motiv till. En 

styrelse och VD som visar upp en ljus framtid för företaget stärker ju även omvärldens 

uppfattning i positiv bemärkelse om dem som ansvariga för företagets framtid. Uppfattningen 

att de som styrelse är kompetenta och kan styra ett företag framgångsrikt in i framtiden bör 

således öka samtidigt som mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation ökar i 

årsredovisningen. Andra orsaker till att företag rapporterar mycket framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation kan vara att det kommer att ske en splittring och därigenom uppstår en 

marknadsrisk (Jiang & Habib, 2009) inom företaget. Företaget behöver visa på en stabil och 

framgångsrik styrelse och VD för att inneha ett fortsatt förtroende från både utomstående och 

företagsanställda. Dels kan det bero att företaget haft en tidigare negativ publicitet gällande 

produkter, styrelse, VD eller företaget som helhet och nu behöver vända den negativa trenden 

och stärka förtroendet i omvärldens ögon. 

 

Tolkning av varför företagen rapporterar viss mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation är nödvändig för att kunna utföra de bästa investeringsbesluten. Ju 

närmare sanningen analysen och tolkning av resultatet kommer desto säkrare investeringar 

kan utföras. 

 

5.2 Företagsegenskaper 

5.2.1 Företagsstorlek 

Sambandet mellan mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation och företagsstorlek 

har forskarna presenterat motstridiga resultat om (Marston & Shrives, 1996; Prencipe, 2004). 

Där Prencipe (2004) finner ett positivt samband i sina studier fann Marston och Shrives 

(1996) motsatta resultat i sina studier. 
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I denna studie var hypotesen huruvida företagsstorlek har ett positivt samband med mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Resultatet visar att det finns en sådan positiv 

relation mellan mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation och företagsstorlek. 

Således verkar stora företag vara mer benägna att frivilligt rapportera framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i sin årsredovisning än mindre företag. 

 

Studiens resultat tyder på att stora svenska företag är benägna att ha en stor mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen. En tolkning av resultatet är att 

stora företag har den ekonomiska motivationen att lämna en större mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation för att locka fler investerare. Därför är dessa företag i högre grad 

utsatta för en ökad efterfrågan från finansanalytiker (och andra användare) att rapportera mer 

relevant resultatinformation (Ahmed & Courtis, 1999). Dessutom har stora företag sannolikt 

tillräckligt med medel för att täcka kostnaden för den extra informationen. Med tanke på 

dessa faktorer, kan man förvänta sig att kostnaderna för denna extra information i allmänhet 

bör vara lägre för större företag än för mindre företag. Då större företag borde ha bättre 

ekonomiska förutsättningar och därigenom har flera företagsfunktioner att lägga fokus på 

framtagandet av framtidsorienterad lönsamhetsinformation, kan detta förklara att mindre 

företag lämnar mindre information. Detta då de mindre företagen har färre koncernfunktioner 

att få tid och resurser att lägga på att presentera framtidsorienterad lönsamhetsinformations i 

årsredovisningen då den största fokusen borde ligga i styrning av de olika funktionerna inom 

företaget.  

 

Slutligen, tyder mycket på att de större företagen är medvetna om de potentiella fördelarna 

med att öka sin mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation (till exempel att hjälpa 

investerare att förutse framtida lönsamhet; minska kostnaderna för kapital, förbättra 

analytikers prognoser). Resultatet från vår studie stödjer den tidigare redovisningslitteratur 

som pekat på ett positivt samband mellan framtidsorienterad lönsamhetsinformation och 

företagsstorlek (Ahmed & Courtis, 1999; Prencipe, 2004). 

 

5.2.2 Skuldsättningsgrad 

Då den tidigare forskningen pekar på entydigt positivt resultat gällande sambandet mellan 

skuldsättningsgraden och mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation väljer vi att 

testa samma hypotes på vår studiegrupp. I motsats till den tidigare forskningen av till exempel 
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Athanasakou och Hussainey (2014) samt Jensen och Meckling (1976) visade vår studie 

resultat som tyder på att skuldsättningsgrad inte är associerad med mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Även om resultatet från studien visar på ett 

negativt samband så är det väldigt svagt negativt (-0,009) och vi väljer att räkna det som att 

inget samband förekommer. Det motstridiga resultatet kan bero på det faktum att den årliga 

rapporten är publicerad tre månader efter räkenskapsårets utgång. Vad som inte undersökts är 

förhållandet mellan svenska företags skuldsättningsgrad och de befintliga studiernas företags 

skuldsättningsgrad. Inte heller har vi undersökt andra grupper av företag som till exempel Mid 

Cap, Small Cap företag i Sverige. Här kan det finnas en skillnad som gör att resultatet blir 

annorlunda. Det kan vara så att svenska företag dels har en annan nivå för sin 

skuldsättningsgrad och att detta skapar en annan effekt på mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation. Detta presenterar ett glapp i relationen till tidigare forskningsresultat 

som bör undersökas för att uppnå en förståelse för eventuella skillnader mellan dessa länder, 

grupper och Large Cap företagen i Sverige. Resultaten kan istället tyda på att fordringsägare 

föredrar att använda andra informationskällor (till exempel pressmeddelande) för att övervaka 

företagen och bedöma förmågan hos dessa företag att betala sina förpliktelser i tid. Frånvaron 

av samband är dock slående eftersom sambandet förutskickas av grundläggande finansiell 

teori. En möjlighet är att företagens kommunikation med kreditgivare sker genom andra 

kanaler, varför årsredovisningen som både är fördröjd och bara ges ut en gång per år kan ha 

spelat ut sin roll i just detta sammanhang. Det begränsade dataunderlaget ger oss emellertid 

inte underlag för en så långtgående slutsats. 

5.2.3 Lönsamhet 

Tidigare studier har funnit att det fanns ett positivt samband mellan lönsamhet och mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation (J. Li et al., 2008; Schleicher et al., 2007). Tvärt 

emot den tidigare forskningen fann vi ett (icke signifikant) negativt samband. Även om det är 

att betrakta som icke signifikant av våra resultat att döma, tyder tidigare studier på att det 

negativa samband vi funnit ändå är värt att nämna och beakta. Det negativa tecknet tyder på 

att företag med låg lönsamhet har ett incitament att öka sina mängder av framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i motsats till Schleicher et al. (2007) resultat, som menade att 

företagen signalerade sin lönsamhet. Detta ger en inkonsekvens i hur företagen handskas med 

rapportering av framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Troligen signalerar de lägre 

lönsamma företagen sin förväntade framgång till nuvarande och potentiella investerare för att 

inte orsaka en oro bland dem. Detta kan dels vara en redovisningskulturell skillnad mellan 
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Sverige och de undersökta länderna då det kan finnas specifika regler i Sverige som de andra 

länderna inte har varken lagstiftade eller i sin kultur. Dels kan det vara så att svenska företag 

tenderar att inte finna det lika nödvändigt att signalera när det går bra då de anser att siffrorna 

i årsredovisningen talar för sig själva och låter detta fylla syftet tillräckligt med att signalera 

lönsamhet för företaget. Då det på senare år har gått dåligt ekonomiskt i stora delar av Europa 

kan detta ha resulterat i en ny redovisningstrend. Genom vår studie i Sverige av 

årsredovisningar från 2014 presenteras aktuella siffror som kan visa på en ny trend i Europa 

och inte bara i Sverige. Detta resultat kan därmed visa på en effekt på den Europeiska 

marknaden som tidigare inte varit känd eller uppmärksammad. En annan orsak till att vår 

studie uppvisar ett negativt samband för lönsamhet (ROA) med mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation som presenteras i årsredovisningen kan vara den nuvarande Svenska 

penningpolitiken, med negativ ränta. Den negativa räntan kan betyda att företag väljer att låna 

billigt och investera i tillgångar vilket sänker lönsamheten då investeringarna inte ger 

utdelning på grund av den låga omvärldskonjunkturen. Företaget kan ändå välja att måla upp 

en positiv framtid med mycket framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen. 

Vårt samband var dock inte signifikant, varför någon slutsats om hur företagen i vårt urval 

agerar inte går att dra. 

 

5.2.4 Marknadsrisk 

Tidigare forskning visar på ett negativt samband mellan företagets totala marknadsrisk och 

mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation (Espinosa & Trombetta, 2007; Hussainey 

& Mouselli, 2016; Kothari et al., 2009). Vår studie överensstämmer med tidigare resultat då 

vi fann att den systematiska marknadsrisken är negativt relaterad till mängden av 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Det är dock viktigt att notera att Beta endast 

fångar ett företags systematiska marknadsrisk. Det finns många andra typer av risker som kan 

användas som en indikator för ett företags totala risk i framtida forskning. Resultatet tyder på 

att låga marknadsrisknivåer är förknippat med att svenska företag rapporterar mer 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i sin årsredovisning. Detta troligen eftersom denna 

information betraktas som relevant för användarnas beslutsfattande (Hussainey & Walker, 

2009). 

 

Dobler (2008) menar att det kan vara en ekonomisk nackdel för företagen som lämnar ut 

marknadsriskrelaterad information i årsredovisningen. Den ekonomiska risken resulterar i att 
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företagen avstår från att frivilligt lämna ut sådan information. Det kan förslagsvis istället 

motverkas genom att företagen tvingas genom lagreglering att lämna ut större mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation beroende på företagets totala risknivå relaterat till 

marknaden. Detta agerande skulle kunna resultera i en ökning av mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation och motverka företagens försök att dölja hur illa det faktiskt är. Med 

effekten att även företag med högre total risknivå tvingas lämna ut större mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen. 

 

Beslutet att lämna större mängd alternativt mindre mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation handlar troligen om olika agerande för olika företagstyper. Företag 

som verkar inom vissa marknader, så som läkemedelsbranschen, betraktas redan som företag 

med hög marknadsrisk och ses som mer benägna att rapportera större mängd 

framtidsorienterad information. Detta för att uppnå en acceptans i hur företaget avser att 

hantera marknadsriskerna på ett effektivt och framgångsrikt sätt vilket Linsley och Shrives 

(2006) finner stöd för i sin forskning. Medan ett negativt samband kan förklaras utifrån att 

företagen inte vill ha extra uppmärksamhet då de faktiskt inte vet hur de ska hantera 

marknadsriskerna utan de försöker dölja det från utomstående. Detta är troligen en vanlig 

anledning då vår studie visar på ett negativt samband. 

 

Ytterligare aspekter på att företag med högre finansiell risk (>1) än marknaden överlag 

anger mindre framtidsorienterad lönsamhetsinformation kan bero på att ett företag med större 

volatilitet riskerar att orsaka negativa effekter på aktiekursen om de presenterar en tveksam 

framtid. Detta då företag med högre marknadsrisk oftast är företag med en mer spekulativ 

verksamhet och således mer beroende av den potentiella framtid som marknaden anser att 

företaget har i rådande omgivning. Att då företaget väljer i större utsträckning att avstå från 

att spekulera i framtiden då det redan görs av de aktiva investerarna så litar sådana företag på 

att de faktiska fundamentala ekonomiska resultaten i årsredovisningen så som ökad 

försäljning, bokad order och lägre kostnader genererar avsedd effekt. 

 

Det kan också vara så att de företagen i större utsträckning kommunicerar med ägare och 

investerare genom andra medel så som pressmeddelanden, sociala medier och liknande för att 

få ut positiva budskap snabbare. Att då de företag som har lägre finansiell risk än marknaden 

(<1) väljer att ange mer framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen kan 
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tyda på att de egentligen inte har tillräckligt intressant information att delge. De kan istället 

behöva använda snabba kommunikationskanaler så som pressmeddelanden och dylikt. De 

kanske istället försöker att måla upp en positiv framtid (eventuellt utan substans) i sin 

årsredovisning. De försöker eventuellt genom detta agerande övertala ägare att stanna kvar 

samt locka nya investerare till företaget. Om företaget verkar inom en stabil och etablerad 

marknad så är analytikerna i regel väl pålästa så att använda snabba kanaler utan att ha någon 

substans i meddelandet kan bara kan skada företagets anseende. Följaktligen lämnas som enda 

möjliga kanal för styrelse och ledning att visa upp en positiv framtid (även om ingen 

tidsangivelse kan lämnas) att använda årsrapportens narrativa delar och där ange mycket 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. 

 

5.3 Företagsstyrningsegenskaper 

5.3.1 Styrelsens sammansättning 

Tidigare forskning om huruvida styrelsens oberoende har ett samband med mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation visar en otydlig bild. Vissa studier visar ett positivt 

samband (Beasley, 1996; Chen & Jaggi, 2000; J. Li et al., 2008; Patelli & Prencipe, 2007) 

medan andra visar ett negativt samband (Eng & Mak, 2003; Haniffa & Cooke, 2005) mellan 

andelen oberoende styrelseledamöter och mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation. Vår studie visade på ett negativt samband mellan oberoende 

styrelseledamöter och mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Av företagen i vår 

studie var den genomsnittliga andelen oberoende styrelseledamöter 63 % vilket visar att de 

svenska företagen på Large Cap listan i stor utsträckning använder oberoende 

styrelseledamöter. Detta kan ses som att företagen använder oberoende styrelseledamöter som 

ett verktyg att minska bedrägerierna inom företaget (Beasley, 1996) men även kanske ser att 

de anses vara mer effektiva för att minska företagskostnader (Bushee & Noe, 2000; Erhardt et 

al., 2003). 

 

Det negativa sambandet indikerar att det stora antalet oberoende ledamöter i styrelsen kan 

minska intressekonflikter mellan ledning och aktieägare. Om det är sant finns det mindre 

anledning för chefer att ge mer information i sin årsredovisning i företag med hög andel 

oberoende ledamöter än i företag med låg andel sådana. De oberoende ledamöterna har ju 

inget ekonomiskt intresse av företaget och skall utöva en kontrollfunktion till fördel för 
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aktieägarna som själva saknar insyn i företaget. Vårt resultat kan tolkas som stöd för att de 

oberoende styrelseledamöterna har en sådan funktion. 

 

5.3.2 Kvinnor i styrelsen 

Forskning gällande kvinnor i styrelsen har förts runt effektivitet (Coffey & Wang, 1998) och 

etik (McCabe et al., 2006) då forskning visat att fler kvinnor som styrelseledamöter har en 

positiv effekt på lönsamhet. Då ingen tidigare forskning har gjorts med variabeln kvinnor i 

styrelsen och mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation ställdes frågan i denna 

studie om även här de skulle ha en positiv effekt i sambandet. Men vi fann ett negativt 

samband mellan kvinnor i styrelsen och mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation. 

Av företagen i vår studie var det dessutom endast 29 % som anställt kvinnor i styrelsen, vilket 

är en relativt låg andel. Detta visar på en snedfördelning av makten i företagens styrelserum 

samt att företagen inte har insett den fördel de har, enligt tidigare forskning (Bilimoria, 2000; 

Bilimoria, 2006; Hafsi & Turgut, 2013; Huse et al., 2009; Mattis, 2000) gällande att anställa 

kvinnor i styrelsen. 

 

Studiens resultat tyder på att ökande andel kvinnor i styrelser för svenska företag minskar 

viljan att rapportera framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningar. Om detta 

resultat går att koppla ihop om ovan forskning av Coffey och Wang (1998) samt McCabe et 

al. (2006) gällande effektivitet och etik torde det kunna innebära att då effektiviteten och 

etiken inom företaget förbättras ger det som effekt att företagen lämnar mindre mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Om detta är för att de inte vill vilseleda läsarna av 

årsrapporten eller att de helt enkelt förhåller sig mer effektiva i utlämnandet av sådan 

information finns det inget svar på. Att andelen kvinnor som styrelseledamöter skulle vara 

förknippat med en lägre mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation är förvånande. 

Detta då Buss (2015) och Feingold (1994) menar att kvinnor i företagsstyrelser torde vara mer 

etiska och mer kommunikativa än män vilket borde resultera i större mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Eftersom vår studie är den första i sitt slag har det 

dock varit svårt att skaffa sig en a priori-uppfattning om relationens riktning. Att kvinnor 

torde ha en betydelse är uppenbart men att fler kvinnor skulle vara förknippat med mindre 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation är svårt att förena både med tanken på att kvinnor 

är mer etiska än män och att kvinnor har en högre förmåga att se behov från många 

intressenter och därigenom vara mer benägna att kommunicera med fler intressentgrupper. 
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Det väcker en föga smickrande tanke att den information som presenteras i årsredovisningar 

skulle kunna vara till stor del vilseledande. Så att när andelen kvinnor i styrelsen ökar, agerar 

den med en högre grad av etik och moral i sin kommunikation så att mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation minskar i takt med den ökade kvinnlig närvaron. 

Därigenom ger den presenterade informationen inte en rättvis bild av företagets 

framtidsutsikter. Ett negativt samband mellan mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningar och andelen kvinnliga styrelseledamöter skulle 

alltså kunna peka på att den information som lämnas i dessa frivilliga tilläggsupplysningar är 

ett systematiskt försök att vilseleda intressenterna. Denna spekulation går emellertid för långt 

då det räcker att konstatera att det negativa sambandet mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation är överraskande. 

Eftersom kvinnor generellt sett har högre etiska engagemang torde det vara associerat med en 

högre benägenhet att kommunicera med aktieägare och andra intressenter. En tolkning av 

resultatet som går i samma riktning är dock att en högre andel kvinnliga styrelseledamöter är 

associerat med en högre kvalitet på den lämnade redovisningsinformationen. Det är ju också 

möjligt att mindre mängd redovisningsinformation kan vara ett uttryck för högre kvalitet 

genom att den information som lämnas är mer korrekt. Vi har svårt att förstå hur fler kvinnor i 

företagsstyrelser skulle kunna leda till försämrad redovisningskvalitet. Istället anser vi det 

sannolikt att fler kvinnor i företagsstyrelsen är förknippat med minskad 

informationsasymmetri (Healy & Palepu, 2001; Lundholm & Van Winkle, 2006) men denna 

diskussion går utöver vår studies ambition. 

 

5.3.3 Lön till styrelse och VD 

Denna faktor kan ses som ett sätt för en styrelseledamot eller VD att vara beroende då den får 

en hög lön av företagen (Coffey & Wang, 1998) och därigenom utövar sina beslut utifrån en 

kortsiktig agenda. Eller som motsats; att styrelsen och VD faktiskt är så bra att de anstränger 

sig till sitt yttersta för att göra ett bra jobb (Falato et al., 2011). Då vi inte fann en tidigare 

studie som testat sambandet mellan variabeln lön till styrelse och VD mot mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation antog vi, utifrån ett positivt perspektiv på 

ledningens beteende, att det skulle vara ett positivt samband. Resultatet visar en positiv 

korrelation mellan mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation och variabeln lön till 

styrelse och VD. Detta tyder på att styrelser och VD som har höga löner också är villiga att i 

större utsträckning rapportera framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen. 
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Troligen eftersom denna information betraktas som relevant för användarnas beslutsfattande 

till exempel Hussainey och Walker (2009). En annan anledning till sambandet kan vara att de 

försöker maskera de höga lönerna genom att lämna större mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i hopp om att förvilla läsaren så att intresset riktas åt ett annat håll än 

lönen. Ett alternativ som torde vara högst troligt är att de väljer att motivera en hög 

lönesättning med att framtiden ser ljus ut och den större ekonomiska utgiften kommer att 

balanseras i framtiden. Detta kan vara ett medvetet val från styrelsen och VD att på kort sikt 

tjäna mycket pengar och maximera den personliga vinsten eller så vill företaget uppnå en 

motiveringshöjande effekt på styrelsen och VD att leda företaget effektivt och överträffa 

marknaden och konkurrenters framgångar. Diskussionen de senaste åren i media ger 

anledning att ifrågasätta om det finns en koppling mellan ledningens ersättningsnivå och 

företagets prestationer, men i denna studies sammanhang hänvisar vi framförallt till de 

senaste decenniernas forskning i redovisningsteori som visat att den faktor som har störst 

förklaringsförmåga för företagsledningars beteende är deras egenintresse. Ett positivt 

samband mellan mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation i företagens 

årsredovisningar och styrelsens och VD:ns ersättningsnivå torde därför kunna betraktas som 

ett uttryck för att det gynnar styrelser och VD med högre ersättningsnivåer att lämna mer 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. 

 

5.3.4 Personalförändringar 

Studien visar negativa tecken för sambandet mellan personalförändring och mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Detta indikerar att minskningar i antalet anställda 

kan signalera större mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation då företagen vill 

motverka de negativa orsakerna. Cascio et al. (1997) menar att de företag som har störst 

behov att minska sina anställdas antal borde vara de som det går sämre för. Detta kan då ses 

som behov att sänka kostnader och framtidsorienterad lönsamhetsinformation som i detta 

scenario kan öka då företagen önskar ge bilden av att problemen är över och framtiden ser 

positiv ut. Då personalförändringar tenderar att höra ihop med lönsamhet, trots att tidigare 

studier (Worrell et al., 1991) menar på att effekten av lönsamheten som kommer utifrån detta 

agerande skall ses som kortsiktig så anser vi ändå att det resonemanget kan vara applicerbart 

även i vår studie. Att utföra personalförändringar kan även vara ett sätt att öka effektiviteten 

utifrån företagets synsätt där stor planering och framtidstänkande ligger till grund för 

agerandet. Det kan även vara ett resultat av att företaget har investerat i en ny och modernare 
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maskinpark som ger högre produktivitet med färre antal anställda. Emellertid bör denna 

förklaring anföras med försiktighet, eftersom de olika empiriska modellspecifikationerna 

resulterar i statistiskt insignifikanta resultat. 

 

5.4 Utdelningsnivå 

Vår studie finner att det saknas statistisk signifikans i samtliga modeller. Detta resulterar i att 

vi inte kan dra några slutsatser gällande utdelningsnivå och framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation med någon säkerhet. Att koefficienten är positiv överensstämmer med 

Myers och Majluf (1984) förklaring av företagens underinvesterings problematik. I synnerhet 

föreslår teorin att företag med lägre asymmetrisk informationsnivå (det vill säga större mängd 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation) är mer benägna att betala högre utdelning. Detta 

resultat överensstämmer med tidigare empirisk forskning som rapporterats av Deshmukh 

(2005) på ett urval av amerikanska företag. Resultatet tyder på att företag som betalar 

utdelning är mer benägna att öka sin mängd framtidsorienterad lönsamhetsinformation i 

årsredovisningen. I detta fall kan företag använda antingen utdelning eller framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation för att signalera värde relevant information till aktiemarknadens 

aktörer. 

 

Tidigare litteratur visar att utdelningsnivå är att betrakta som en av de effektivare 

företagsstyrningsmekanismer som kan användas av chefer för att mildra intressekonflikter 

inom företaget (Bathala & Rao, 1995). Dessutom anses ökad mängd framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningen minska informationsasymmetri mellan chefer och 

nuvarande samt potentiella investerare. Att minska informationsasymmetrin bör också bidra 

till att minska intressekonflikter mellan chefer och aktieägare och därmed minska kostnader 

för intern kontroll. Sammanfattningsvis kan utdelning och framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation betraktas som substitutmekanismer som används av svenska 

börsnoterade företag för att minska kontrollkostnader. Däremot saknar vårt material statistisk 

signifikans vilket eventuellt kan härledas till att vi exkluderade mätningar med värdefel i 

beräkningen (division med noll) eller negativa värden på variabeln. 
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6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel diskuteras studiens bidrag, begränsningar och förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med studien var att förklara mängden frivilligt rapporterad framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i årsredovisningar kopplat till ett antal faktorer. Vår studie tyder på att 

företagsstorlek, dess lön till styrelse och VD är det som främst ökar mängden frivilligt 

rapporterad framtida lönsamhetsinformation i årsredovisning. Variablerna marknadsrisk, 

oberoende i styrelse samt kvinnor har istället en hämmande effekt på mängden information 

medan lönsamhet, utdelning personalförändring och skuld har ett litet eller näst intill 

obefintligt samband med mängden frivilligt rapporterad framtida lönsamhetsinformation i 

årsredovisning. 

 

Positiv påverkan 

Företagsstorlek visar i vår studie på en positiv påverkan vilket överensstämmer med tidigare 

forskning (Marston & Shrives, 1991; Prencipe, 2004). Detta visar på en bekräftelse på tidigare 

forskningen och kan därmed bidra till att styrka denna faktor i förhållandet till mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Studien visar också på att den nya faktorn lön till 

styrelse och VD har en positiv påverkan. Företagsledningar som har en hög ersättning är alltså 

motiverade att ge mer information till intressenterna, även då vi kontrollerar för effekten av 

företagsstorlek. Det är alltså inte så att vår identifierade effekt beror på att stora ersättningar 

betalas av stora företag, det vill säga en ren storlekseffekt. Istället är det möjligt att den högre 

rapporteringen vid hög ersättning beror på att företagsledningen inklusive styrelsen och VD 

söker motivera sina ersättningar med att visa hur företaget presterar. Denna 

transparensambition är analog med kapitalkostnadsargument – företag söker minska sin 

kapitalkostnad genom att vara transparenta. Vårt resultat är unikt, och bidrar därför 

substantiellt till redovisningslitteraturen genom att vi visar att ersättningen till 

företagsledningen är associerad med mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation. 

 

Negativ påverkan 

Faktorn marknadsrisk fick i vår studie samma resultat som tidigare forskning (Espinosa & 

Trombetta, 2007; Hussainey & Mouselli, 2016; Kothari et al., 2009) vilket bidrar till att 
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styrka den tidigare forskningen. Vidare visade vår studie att oberoende styrelseledamöter har 

en negativ påverkan på mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation vilket tidigare 

forskning visat blandat resultat för (Beasley, 1996; Brammer & Pavelin, 2006; Chen & Jaggi, 

2000; Eng & Mak, 2003; Haniffa & Cooke, 2005; Ho & Wong, 2001; J. Li et al., 2008; 

Patelli & Prencipe, 2007). Även här kan vår studie bidra med mera tyngd till den teori som 

visat på ett negativt samband. 

 

Den tidigare ej testade faktorn; kvinnor i styrelsen, visade på en negativ påverkan. Detta 

resultat bidrar till vetskapen om att mer kvinnor i styrelsen hämmar mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation men förklarar inte varför. Det finns ingen tidigare 

forskning som undersökt förhållandet till rapportering av framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation och andelen kvinnor i företagsstyrelsen. Det finns alltså inga konkreta 

skäl att anta att det finns en effekt av andelen kvinnor på denna rapporteringsform, men 

tidigare studier antyder dock att kvinnor är mer etiska än män och har ett samhällsorienterat 

fokus som skulle kunna leda till en högre benägenhet än män att kommunicera med bredare 

grupper av intressenter än aktieägare (Buss, 2015; Feingold, 1994) Detta skulle kunna 

förklara varför kvinnor tycks sätta de markanta avtryck på styrelsens redovisningspraxis vi 

funnit. Vår studie ger bränsle åt den pågående debatten om kvotering till svenska 

företagsstyrelser. Att kvinnor i företagsstyrelser har en markant inverkan på styrelserna sätt 

att fungera är i sig är ett argument för hur angeläget det är att fortsätta debattera angående 

kvinnor i företagsstyrelser med oförminskad kraft. Våra resultat antyder att en sådan 

kvotering är mer än påkallad. En styrelse som är benägen att i stor utsträckning frivilligt 

kommunicera information till aktieägare och övriga intressenter torde vara mycket åtråvärt 

från samhällets perspektiv eftersom den lagreglerade redovisningen huvudsakligen är inriktad 

mot att tillfredsställa aktieägarnas intressen och därtill kan vara svårtillgänglig för andra 

intressenter. Att sedan den kommunicerade informationen är överensstämmande med 

verkligheten i högre grad påverkas av andelen kvinnor som sitter i styrelsen ger i sin tur lägre 

minska informationsasymmetrin och en stabilare samt mer rättvis aktiemarknad (Healy & 

Palepu, 2001; Lundholm & Van Winkle, 2006). 

 

Ingen eller minimal påverkan 

Företagens utdelningsnivå har i vår studie haft en positiv påverkan dock utan statistisk 

signifikans, som tidigare forskning haft skilda meningar om (Bhattacharya, 1979; Deshmukh, 
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2003; Deshmukh, 2005; John & Williams, 1985; K. Li & Zhao, 2008; M. H. Miller & Rock, 

1985; Myers & Majluf, 1984). Här bidrar vår studie till att konstatera att det behövs mer 

forskning för att utröna varifrån skillnaderna i resultaten beror på. Skuldsättningsgraden har i 

vår studie visat ha en negativ påverkan, dock svagt statistisk signifikant, vilket inte stämmer 

överens med tidigare forskning som visat på en positiv påverkan (Athanasakou & Hussainey, 

2014; Jensen & Meckling, 1976). Vårt resultat ifrågasätter därför i viss mån tidigare resultat 

och skapar ett utrymme för fortsatt forskning till att förstå skillnader i resultaten. Vårt resultat 

antyder att företagen inte använder framtidsorienterad lönsamhetsinformation som ett sätt att 

sänka sina kreditkostnader, vilket är överraskande eftersom kreditkostnader är en ansenlig 

kostnad för många företag i vår undersökning. Lönsamhet som tidigare forskning funnit 

motstridiga resultat om (J. Li et al., 2008; Schleicher et al., 2007) fick i vår studie en negativ 

påverkan dock utan statistisk signifikans. Vårt resultat kan även här bidra med att konstatera 

att det behövs mer forskning för att utröna varifrån skillnaderna i resultaten beror på. Dock 

visade det att det har en negativ påverkan på mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation. Detta kan anses vara överraskande eftersom vi förväntat oss att 

lönsamma företag söker använda den frivilliga rapporteringen som ett sätt att framföra sin 

förträfflighet, men samma argument kan anföras för mindre lönsamma företag som alltså kan 

använda frivillig rapportering som ett sätt att förklara och skyla över svaga finansiella 

prestationer. 

 

Variabeln personalförändringar som inte heller tidigare testats visade på en negativ påverkan 

utan statistisk signifikans. Vilket visar på att det behövs mer forskning på denna faktor för att 

utröna om det finns ett samband mellan personalförändringar och mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation. 

 

Vår forskning har konsekvenser för akademiska redovisningsforskare som skall undersöka 

bestämningsfaktorer för företagsinformation. Resultaten av studien antyder att olika resultat 

skulle kunna tillskrivas användningen av olika regressionsmodeller. Därför bör forskare 

noggrant överväga lämpligheten av den valda regressionsmodellen innan de analyserar sina 

data och tolkar resultaten. 
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6.2 Praktiskt bidrag 

Vår forskning har följande potentiella praktiska resultat: 

Det bidrar till att informera tillsynsmyndigheter om egenskaperna hos företag som frivilligt 

rapporterar framtidsorienterad lönsamhetsinformation i sina årsredovisningar och de 

förväntade fördelarna med sådan information för användaren av årsredovisningen och det 

redovisande företaget. Vi tillhandahåller stöd för att olika företagsegenskaper och 

företagsstyrningsmekanismer påverkar nivåerna av framtidsorienterad lönsamhetsinformation 

som publiceras i årsredovisningen. Eftersom vi finner att en större andel kvinnor i svenska 

företagsstyrelser är associerat med en mindre omfattande framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation i redovisningen kan en regleringsambition som tar sikte på att öka 

mängden frivillig information i årsredovisningen inte åstadkomma detta genom en kvotering 

av kvinnor. Kvoteringsdiskussionen tar dock sannolikt siktet på andra ändamål än detta. 

 

Vi finner också att det finns anledning att ifrågasätta om inte styrelser och företagsledningars 

egenintresse styr presentationen av framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Om detta är 

korrekt finns stor anledning för användare av årsredovisningar som beslutsunderlag, att ge akt 

åt denna bakomliggande faktor innehållet i årsredovisningar särskilt i de frivilliga delarna 

torde behöva tolkas med största försiktighet. I analogi med detta tankesätt - om 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation i årsredovisningen drivs av ett företags storlek, bör 

användare av information överväga andra informationskällor (t ex företagets webbsidor). 

Detta för att hitta relevant information som beslutsunderlag, information som inte är 

storleksberoende. Redovisningens tillsynsmyndigheter bör råda företag att presentera relevant 

lönsamhetsinformation i de narrativa delarna av sin årsredovisning. Tidigare forskning visar 

trots allt att denna information ger relevant information till investerare. 

 

6.3 Studiens begränsningar 

Vi har i denna studie använt oss av sekundärdata som inhämtats från databasen Retriever och 

företagens årsredovisningar. Källorna betraktar vi som tillförlitliga men vi har haft manuella 

moment när vi överfört data från källorna till Excel för bearbetning och slutligen överfört den 

till statistikprogrammet SPSS. Vårt manuella kodningsförfarande har anslutit till tidigare 

studier men innebär ändå ett osäkerhetsmoment. Vi har dock genom att i omgångar 

kontrollgranska vår kodning sett till att den är så noggrann som möjligt. Trots detta bör våra 

resultat tolkas restriktivt eftersom vi har ett relativt litet urval, som därtill inte är 
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slumpmässigt, varför våra resultat bör tolkas med stor försiktighet. Slutligen är studiens 

design en tvärsnittsstudie vilket ytterligare begränsar studiens räckvidd eftersom denna design 

varken möjliggör kausalförklaringar eller inbegriper tidsfaktorn. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Då variablerna gällande kvinnor i styrelsen, lön till styrelse och VD samt 

personalförändringar inte tidigare forskats på och studiens resultat visar att dessa variabler 

tenderar att ha en effekt på mängden framtidsorienterad lönsamhetsinformation finner vi att 

dessa områden bör det forskas vidare på. Dels för att få ett bredare forskningsresultat för att 

kunna bygga upp starkare argument att de faktiskt har en påverkan på mängden 

framtidsorienterad lönsamhetsinformation men även för att förstå varför. 

 

Vidare ser vi även att de variablerna som fått blandat eller motstridiga resultat såsom 

skuldsättningsgrad, lönsamhet, oberoende styrelseledamöter och utdelningsnivå bör det 

forskas vidare inom för att utröna vad som påverkar mängden framtidsorienterad 

lönsamhetsinformation. 

 

Slutligen är det värt att notera att våra resultat ska tolkas i ljuset av att vi begränsat vårt urval 

till svenska Large Cap företag år 2014. Därför bör framtida studier undersöka samma 

forskningsfrågor för samtliga företag på NASDAQ Stockholm för åren efter 2014 samt även 

inkludera tidigare år i studien. Dessutom, kan ytterligare studier ta itu med effekten av andra 

företagsstyrningsvariabler (till exempel revisionskommitté egenskaper) på mängd frivilligt 

rapporterad framtidsorienterad lönsamhetsinformation. Slutligen använder den aktuella 

studien data från svenska icke-finansiella företag. Ytterligare studier behövs för att undersöka 

i vilken utsträckning som de senaste resultaten är tillämpliga för finansiella företag samt hur 

giltigt resultaten är i andra länder.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Large Cap urval, 2014 med länkar till företagen årsredovisningar 

2014 Bolagsnamn 2014 Bolagsnamn 

1 AAK AB (publ)  1 JM AB 

1 ABB Norden Holding AB  1 L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)  

1 Aktiebolaget Electrolux  1 Lifco AB (publ)  

1 Aktiebolaget Industrivärden  1 Loomis AB 

1 Aktiebolaget SKF    Lundin Mining AB  

1 Aktiebolaget Volvo  1 Lundin Petroleum AB  

1 Alfa Laval AB  1 Meda Aktiebolag  

1 ASSA ABLOY AB  1 Melker Schörling AB  

1 AstraZeneca AB  1 Modern Times Group MTG AB  

1 Atlas Copco Aktiebolag  1 NCC Aktiebolag  

1 Atrium Ljungberg AB  1 NetEnt AB (publ)  

  Autoliv Holding AB  1 NIBE Industrier AB  

1 Axfood Aktiebolag  1 Nobia AB  

1 Axis Aktiebolag  1* Nordea Bank AB  

1 Betsson AB    Oriflame Cosmetics AB  

1 BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)    Pandox Aktiebolag  

1 Boliden AB  1 Peab AB  

1 Castellum Aktiebolag  1 Ratos AB  

1 Com Hem Holding AB  1 SAAB Aktiebolag  

  Dometic Group AB (publ)  1 Sandvik Aktiebolag  

1 Elekta AB (publ)  1 Securitas AB  

1 Fabege AB  1* Skandinaviska Enskilda Banken AB  

1 Fastighets AB Balder  1 Skanska AB  

1 Fingerprint Cards AB  1 SSAB AB  

1 Getinge AB  1 Stora Enso AB  

1 H & M Hennes & Mauritz AB  1* Swedbank AB  

1 Hexagon Aktiebolag  1 Swedish Match AB  

1 HEXPOL AB 1 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  

1 Holmen Aktiebolag  1 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 

1 Hufvudstaden AB  1* Svenska Handelsbanken AB  

1 Husqvarna Aktiebolag  1 Tele2 AB  

1 ICA Gruppen Aktiebolag  1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson  

1 Indutrade Aktiebolag  1 TeliaSonera Aktiebolag  

1 Intrum Justitia AB    Tieto Sweden Professional Services Aktiebolag  

1 Investment AB Kinnevik  1 Trelleborg AB  

1 Investmentaktiebolaget Latour  1 Wallenstam AB  

1 Investor Aktiebolag  1 Wihlborgs Fastigheter AB  

      Saknar svensk version   Saknas i Retriever   

  Företag Ingår inte i slutligturval 
  

http://www.aak.com/sv/Investor/Finansrapporter/
https://www.jm.se/om-jm/investerare/rapporter/
http://new.abb.com/investorrelations/financial-results-and-presentations/quarterly-results-and-annual-reports-2015
http://www.lundbergs.se/om-lundbergs/finansiell_info/arsredovisning.aspx
http://www.electroluxgroup.com/sv/kategori/finansiell-information/arsredovisningar/
http://lifco.se/investors/financial-reports/?lang=sv
http://www.industrivarden.se/sv-SE/Finansiellt/Arsredovisningar/
http://www.loomis.com/sv/Investerare/Rapporter-amp-presentationer/2015/
http://www.skf.com/se/investors/rapporter-och-presentationer
http://www.lundinmining.com/s/AnnualInfoForm.asp
http://www.volvogroup.com/group/global/en-gb/investors/reports/annual_reports/Pages/annual_reports.aspx
https://www.lundin-petroleum.com/sve/financial_reports.php
http://www.alfalaval.com/sv/investerare/publikationer/arsredovisningar/
http://www.meda.se/sv/investerare/arsredovisningar/
http://www.assaabloy.com/sv/com/investerare/rapporter/arsredovisning/annual-report-2015-sve/
http://www.melkerschorlingab.se/sv/investor-relations/finansiella-rapporter/arsredovisningar
http://www.astrazeneca.se/aktieagare/rsredovisningar
https://www.mtg.com/sv/vara-resultat/arsredovisningar/
http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/financial-publications
http://www.ncc.se/om-ncc/investor-relations/arsredovisningar/
http://al.se/press/finansiella-rapporter/
https://www.netent.com/sv/sektion/investera/finansiella-rapporter/arsredovisningar/
https://www.autoliv.com/Investors/Pages/Reports%20And%20Presentations/AnnualReports.aspx
http://www.nibe.com/sv/Finansiell-information/finansiella-rapporter/
http://investor.axfood.se/index.php?p=finrep&lang=sv
https://www.nobia.com/sv/Investerare/Rapporter-och-presentationer/
http://www.axis.com/se/sv/about-axis/investor-relations/financial-reports
http://www.nordea.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/valj-rapporter-och-presentationer/group-annual-reports/
http://investorrelations.betssonab.com/annuals.cfm
http://investors.oriflame.com/index.php?p=reports&afw_lang=sv
http://www.billerudkorsnas.se/Investerare/Rapporter/
http://www.pandox.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/
http://www.boliden.com/sv/Investor-Relations/Rapporter-och-presentationer/Arsredovisningar/
http://www.peab.se/om-peab/finansiell-information/finansiella-rapporter/tidigare-finansiella-rapporter/
http://www.castellum.se/investor-relations/aarsredovisningar.html
http://ratos.se/Investor-Relations/Finansiella-rapporter/Rapportarkiv/
http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/
http://saabgroup.com/investor-relations/reports/
http://www.dometicgroup.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/
http://www.home.sandvik/se/investerare/rapporter/arsredovisningar2/
https://www.elekta.com/investors/reports/annual-reports.php
http://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/
http://www.fabege.se/Om-Fabege/Finansiell-information/Rapporter-presentationer/
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/rapportbibliotek_onlinehtm
http://www.balder.se/frontsida/balder/investor-relations/finansiella-rapporter.aspx
http://group.skanska.com/sv/investerare/rapporter-publikationer/arsredovisningar/
http://www.fingerprints.com/corporate/finansiell-info/finansiella-rapporter/arsredovisningar/
http://www.ssab.se/SSAB/Investerare/Rapporter-presentationer
http://www.getingegroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
http://www.storaenso.com/about/download-center
http://about.hm.com/en/About/Investor-Relations.html
https://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-publikationer/arsredovisningar/
http://investors.hexagon.com/sv-SE/financial-information/reports-and-presentations
http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/Publikationer/Arsredovisningar/
http://investors.hexpol.com/sv/rapporter-presentationer
http://www.sobi.com/Start-Svensk/Investerare--Media/Finansiella-Rapporter/
https://www.holmen.com/sv/Investerare-och-aktieagare/Rapporter-och-presentationer/
http://www.sca.com/sv/Investerare/Rapporter/Arsredovisningar/
https://www.hufvudstaden.se/finansiell-information/rapporter/arsredovisningar/
https://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=&amp;navid=A_Stora_foretag&amp;sa=/shb/inet/icentsv.nsf/Default/qC57CAC4DDCB5C0B0C12574D700522AA9
http://www.husqvarnagroup.com/sv/ir/finansiella-rapporter
http://www.tele2.com/sv/Investerare/rapporter/
http://www.icagruppen.se/investerare/#!/rapporter-och-presentationer
http://www.ericsson.com/se/thecompany/investors/financial-reports/annual-reports
http://www.indutrade.se/investerar-relationer/rapporter/
http://www.teliacompany.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/
http://www.intrum.com/sv/Investor-Relations/Reports-And-Presentations/Annual-Report/
https://www.tieto.com/investors/reports-and-presentations
http://www.kinnevik.se/sv/Investerare/Arsredovisningar/
http://www.trelleborg.com/sv/investerare/rapporter/arsredovisningar
http://www.latour.se/sv/ir/rapporter/arsredovisningar
https://www.wallenstam.se/sv/wallenstam/investor-relations/finansiella-rapporter/
http://www.investorab.se/investerare-media/rapporter/
https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/
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Bilaga 2 

Nyckelord 

  

Framtidsorienterade_ord! 

  ankommande förhoppning invänta planerar syn 

anlända förmående kommande planeras säker 

anländande förnya kommande_ekonomiska_åren presumtiv tillkommande 

avser_att förtroende kommande_månaderna presumtiva torde 

avsikt förutse kommande_år presumtivt tänker 

avvaktar förutser kommer prognos uppskatta 

blicka_framåt förutspå kommer_att påföljande uppskattning 

blivande förutsäga måste påskynda utrymme_för 

borde förvänta Nuvarande_budgetår påverkande utsikt 

bör förväntar nuvarande_räkenskapsår_ råkande utsikter 

börja har_för_avsikt_att ny sannolikt väl_placerad 

den_skall hopp nya se_framåt väl_positionerat 

eventuell härrörande nästa ser_fram_emot välplacerade 

eventuellt härstammande nästkommande sia år_framåt 

framkommande infalla nödgas ska åren_framåt 

framtida infallande omfattning_till skall äga_rum 

fående inom_kort optimistisk ske ämnar 

följande instundande orsakande snart är_tvungen_att 

förbli inträda osannolikt spå övertyga 

förblir inträffa planerade står_i_begrepp_att 

 

     

     

  

Lönsamhetsord! 

  avkastning EPS handel marginal 

 bidrag fördel intäkter nollresultat 

 budget förlust lönsamhet vinst 

  

 

 


