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Sammanfattning 
 

 

Uppsatsens titel Transparens i svenska börsnoterade företag – Har 

kapitalstruktur betydelse för hur mycket information ett 

företag delger?      

Seminariedatum 2010-01-15 

Kurs  FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 ECTS-poäng 

Författare  Charlotte Eckerbom 
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  Johanna Nordlander  
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Nyckelord Transparens, kapitalstruktur, kapitalkostnad, agentteori, 

informationsasymmetri  

Syfte Att kartlägga om det föreligger ett samband mellan 

transparens, i form av handlingar och kommunikation som 

frivilligt används för att öka insikt i företag, och företags 

kapitalstruktur. 

Metod Uppsatsen har en deduktiv ansats med en kvantitativ 

utgångspunkt. Data har insamlats från sekundära källor i 

form av årsredovisningar och hemsidor. Statistiska tester 

har genomförts baserad på denna data. 

Teoretiska- och  Det teoretiska perspektivet utgår från agentproblematiken, 

institutionella perspektiv med en fördjupning i kapitalstruktur, agentkostnader och 

informationsasymmetri. Dessutom har teorin om effektiva 

marknader samt det institutionella perspektivet svensk kod 

för bolagsstyrning beaktats. 

Empiri Statistiska tester har utgjort grunden för empirin. Enkel 

regression, Mann-Whitney och χ
2
-tester har använts för att 

avgöra om signifikanta samband finns. Resultaten har sedan 

analyserats och sammanställts i tabeller. 

Slutsats   Det föreligger ett samband mellan transparens och ett 

företags kapitalstruktur. Företag med högre andel skuld 

använder sig i större utsträckning av transparens än företag 

med lägre andel skuld. Vidare påverkar börstillhörighet 

användandet av transparens.  
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Abstract 
 
Title Transparency in Swedish listed companies – Does the 

capital structure have impact on how much information a 

company discloses?   

Seminar Date 2010-01-15   

Course FEKP01, Degree Project Graduate level, Business 

Administration, Graduate level, 15 University Credits 

Points (UPC) or (ECTS-cr) 

Authors  Charlotte Eckerbom 

  Linnea Håkansson  

  Johanna Nordlander 

Advisor  Matts Kärreman 

Keywords Transparency, capital structure, capital cost, agency theory, 

information asymmetry. 

Purpose To identify whether there is a correlation between 

transparency, in terms of documents and communication 

which is voluntarily used to increase the insight of the 

company, and the company’s capital structure. 

Methodology The essay is deductive with a quantitative approach. Data 

have been collected from secondary sources in terms of 

annual reports and websites. Statistical tests have been 

carried out based on these data. 

Theoretical- and The theoretical perspectives are based on the agency 

institutional perspectives problem, with a deepening of the capital structure, agency 

costs and information asymmetry. Furthermore, the theory 

of efficient markets and the institutional perspective, the 

Swedish Code of Corporate Governance, has been 

regarded. 

Empirical foundation The empirical foundation is based on statistical tests. 

Simple regression, Mann-Whitney and χ
2
-tests were used to 

determine if significant relationships exist. The results have 

been analyzed and compiled into tables. 

Conclusions There is a correlation between transparency and a firm’s 

capital structure. Companies with higher levels of debt use 

transparency to a greater extent than companies with lower 

levels of debt. Moreover, the type of stock exchange affects 

the use of transparency.  
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Definitioner 

 

Frivillig information = Den information, utöver vad som är lagstadgat, ett företag 

väljer att delge i årsredovisningen eller på hemsidan. 

Informationsdelgivning = Se transparens. 

Investerare = En aktieägare eller en potentiell aktieägare. 

Kapitalstruktur = Hur ett företag är finansierat i form av eget eller främmande 

kapital. 

Målkapitalstruktur = Mäts som ett medelvärde av ett företags soliditet över tre år, 

vilket i uppsatsen anses vara ett acceptabelt mått på vilken kapitalstruktur ett företag 

eftersträvar att ha. Säger ingenting om vad som är optimal kapitalstruktur för företaget.  

Soliditet = Andel eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Används som mått på 

företagets kapitalstruktur. Hög soliditet innebär att företaget finansieras med stor andel 

eget kapital.  

Transparens = Handlingar och kommunikation som ett företag frivilligt använder för 

att öka insikten i företaget. Det vill säga hur mycket information som delges i 

årsredovisningen eller på hemsidan. Informationsdelgivning och transparens används 

synonymt i uppsatsen.  

Ägarkoncentration = Hur koncentrerat ägandet i ett företag är. Detta mäts genom de 

fem största ägarnas ackumulerade andel av totala antal röster.   
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1. Inledning 

Inledningskapitlet presenterar bakgrunden till uppsatsen. Därefter följer en 

problemdiskussion som resulterar i uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om uppsatsens positionering, avgränsning, målgrupp och 

disposition.  

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har transparens blivit ett centralt begrepp inom ekonomi- och 

företagsvärlden. Transparens, som egentligen betyder genomskinlighet, innefattar 

många aspekter i form av öppenhet, kommunikation och information. Huvudsakligen 

är det ett företags val av transparens gentemot sina intressenter som har 

uppmärksammats. Redan på 1930-talet skrev Berle och Means att ägande och kontroll 

i företag är separerat, vilket leder till principal- och agentproblematiken.
1
 Det finns en 

informationsasymmetri mellan ägarna och företagsledningen, där ledningen förfogar 

över mer information än ägarna. Ägarna måste därmed övervaka ledningen och för att 

kunna göra detta är bland annat transparens en vital förutsättning. 

Det finns åtskilliga fall när företagsledningen har utnyttjat situationer där det saknats 

transparens och insyn i företaget. Redovisningsskandaler som har uppdagats under 

2000-talet, så som Enron och Worldcom, är typiska fall där företags intressenter inte 

hade tillräcklig insyn i verksamheten. Dessa skandaler har gjort att samhället i stort, 

och i synnerhet investerare, börjat ställa högre krav på transparens från företagens sida. 

I USA utformades år 2002 Sarbanes-Oxley Act som svar på redovisningsskandalerna. 

Denna åtgärd har till exempel lett till att det blivit lättare att övervaka företag, samt ett 

större ansvarstagande från företagens sida.
2
 Även i Sverige växte ett sådant organ 

fram. Svensk kod för bolagsstyrning skapades år 2004 och är precis som Sarbanes-

Oxley Act utformad för att gynna ökad transparens och stärka ägarnas insyn i företag. 

Vidare utvecklades även den svenska lagstiftningen. Till exempel är det sedan år 2005 

ett måste för noterade bolag inom Europeiska Unionen att formulera 

                                                 
1
 Berle & Means, (1932) 

2
 Oxelheim & Wihlborg, (2008) 
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koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards 

(IFRS), bland annat för att öka insyn och underlätta övervakning av företag. 

Trots ovan nämnda åtgärder för att gynna en ökad transparens är finanskrisen, som 

utbröt under 2008, en bidragande orsak till att transparens åter är ett högst aktuellt och 

angeläget ämne. Det finns de som anser att brist på transparens är en bidragande 

omständighet till den ännu rådande finanskrisen.
3
 En faktor som många förknippar 

med utlösandet av krisen är de så kallade subprimelånen, lån som beviljats till 

låntagare med dålig kreditvärdighet, vilka sedan ompaketerats ett antal gånger och 

därmed saknar en tydlig ägare. Dessa nya finansiella instrument, med bristande 

transparens, har lett till en mer svåröverskådlig marknad. Utöver detta anser även vissa 

att bristande transparens i redovisningen har spelat en viktig roll i finanskrisen. Bland 

annat har det saknats transparens gällande företagets riskexponering, vilket medför att 

det blir svårt att skapa en rättvisande bild av företaget.
4
 

I det finansiellt instabila klimatet har transparens blivit en viktig faktor för att 

återskapa förtroende för kapitalmarknaden. Det är inte bara den lagstadgade 

informationsdelgivningen som marknaden efterfrågar, utan det finns även krav på att 

företag delger annan information som kan underlätta insynen i företaget. Sådan 

information kan betraktas som frivillig, utöver det som är lagstadgat. Således ställs det 

idag högre krav på transparens än någonsin. Emellertid är det viktigt att resonera kring 

hur mycket information ett företag kan och bör delge. I en effektiv marknadsekonomi 

antas alla ha tillgång till all information samtidigt och utan någon kostnad. Dock är 

fallet inte så i verkligheten. Givetvis är det svårare för en investerare att få tillgång till 

information om ett företag, än vad det är för företagsledningen som har betydligt större 

inblick i och förståelse för företaget. 

Emellertid är graden av transparens inte ett enkelt val för företag, då för mycket insyn 

kan innebära nackdelar. Exempelvis kan konkurrenter få vetskap om viktig 

information, vilket kan ha negativ påverkan på företagets konkurrenssituation. Vidare 

kan det vara negativt om leverantörer och kunder får reda på för mycket information, 

eftersom det kan leda till en försämrad förhandlingssituation. Dessutom kan det vara 

kostnadskrävande att upprätthålla en tillfredställande nivå av transparens. Transparens 

                                                 
3
 Oxelheim & Wihlborg, (2008) 

4
 Marton, (2008) 



 10 

medför inte enbart kostnader i form av företagets arbetskraft. Det krävs även 

utomstående humankapital så som revisorer och jurister.   

Oavsett för- eller nackdelar med transparens är externa intressenter beroende av 

företagets informationsdelgivning för att kunna göra en bedömning av företagets risker 

och utsikter. Givetvis är det möjligt att göra en bedömning utan företagets egen 

information. Emellertid, för att kunna göra en underbyggd och motiverad värdering, är 

det viktigt att beakta den information företaget själv delger, exempelvis genom 

årsredovisningar och hemsidor.   

 

1.2 Problemdiskussion 

Den information som företag delger kan vara påverkad av många faktorer. Först och 

främst finns det finns lagar och restriktioner som ställer krav på en viss miniminivå av 

informationsdelgivning. Utöver detta begär marknaden och ägarna ytterligare 

information, vilken är frivillig för företaget att delge. Vilken marknad ett företag är 

aktiv på, i form av till exempel börstillhörighet och bransch, influerar möjligtvis hur 

stort informationsbehovet är. Det kan även tänkas att ett företag med många anonyma 

aktieägare behöver delge mer information än ett företag med en eller flera större ägare. 

Oftast har större ägare sina intressen representerade i styrelsen och har därmed god 

inblick i företaget, vilket leder till att en hög grad av transparens inte är nödvändig.  

Företagets ägare är en viktig källa för att anskaffa kapital. Därmed borde det vara 

viktigare för företag med behov av extern kapitalanskaffning att delge mer 

information. Till exempel är det lättare för ett företag att få tillgång till kapital, 

exempelvis genom nyemissioner, om investerare kan skapa sig en välgrundad bild av 

företaget. Om företaget däremot är mer beroende av långivare för att anskaffa kapital 

kan det ställas andra krav på informationsdelgivningen. Således kan det tänkas att 

skilda faktorer har påverkan på hur transparent ett företag väljer att vara. Är möjligtvis 

transparens mer väsentligt för en viss typ av företag? 
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1.2.1 Behov av transparens – viktigare i företag med hög andel 

skuld? 

Utifrån ovan nämnda resonemang grundades en tanke om att det är viktigare för vissa 

företag att vara transparenta gentemot investerare. Ett typiskt fall är då företaget har en 

hög andel skuld, vilket kan leda till motsättningar mellan företagets ägare och 

långivare, då långivare har företräde framför ägare till sin avkastning. Om ett högt 

belånat företag skulle gå i konkurs tillgodoses först och främst långivarnas intressen. 

Utöver detta har företagen oftast en mer personlig relation till sina långivare. Den mer 

personliga kontakten leder till att långivare inte enbart är hänvisade till information ett 

företag delger via sin årsredovisning och hemsida, vilket den allmänna investeraren är. 

Den varierande tillgången på information mellan investerare och långivare leder till 

informationsasymmetri mellan de två intressenterna. Motsättningen mellan ägare och 

långivare diskuteras i Jensens och Mecklings artikel, ”Theory of the firm: Managerial 

behaviour, agency cost, and capital structure”. De menar att skuld kan leda till 

kostnader i form av agent- och konkurskostnader, vilka blir viktiga att beakta vid 

beslut om ett företags kapitalstruktur.
5
 Till följd av detta är det mer riskfyllt för 

investerare att investera i företag med hög skuldsättning. Som kompensation för risken 

kan det vara av stor vikt för företag att delge så mycket information som möjligt. Detta 

för att göra företaget mer attraktivt för investerare.  

Diskussionen ovan tolkas som att det är viktigare för företag med hög andel skuld att 

vara mer transparenta, vilken var den initiala utgångspunkten när idén till uppsatsen 

växte fram.  

 

1.2.2 Behov av transparens – viktigare i företag med låg andel 

skuld? 

Vid en fördjupning inom ämnet påträffades en annan dominerande uppfattning inom 

forskningsvärlden angående transparens och kapitalstruktur. Uppfattningen grundar sig 

i att graden av informationsdelgivning påverkar kapitalkostnaden. Det finns ett antal 

studier som redogör för detta synsätt. Till exempel fann Cheng, Collins och Huang att 

företag med starka aktieägarrättigheter och hög transparens är associerade med 

                                                 
5
 Jensen & Meckling, (1976) 
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signifikant lägre avkastningskrav på det egna kapitalet.
6
 På grund av starkare 

bolagsstyrning och aktieägarmakt reduceras agentriskerna, samtidigt som mer 

transparens leder till att informationsrisken minskas.
7
 Undersökningen genomfördes år 

2006 och bestod av 348 företag där transparens studerades med hjälp av 

årsredovisningar och variabler från ”Standard & Poors Transparency & Disclosure 

list”. En annan studie av Kristandl och Bontis från 2007 visar på liknande samband, 

kostnaden för det egna kapitalet sjunker om företag delger mer information om utsikter 

för framtiden. De studerade 95 börsnoterade företag i Österrike, Tyskland, Sverige och 

Danmark och transparens mättes genom information som gick att utläsa i 

årsredovisningarna.
8
 

Bushman och Smith kartlägger i sin artikel ”Transparency, Financial Accouting 

Information, and Corporate Governance” tre anledningar till att ökad transparens 

minskar kostnaden för det egna kapitalet.
9
 Ökad transparens leder till ökad insyn i 

företaget, vilket minskar informationsasymmetrin mellan ledning och investerare. För 

att investerare ska vilja investera i ett företag kräver dessa en riskpremie. Ökad 

information minskar risken att ledningen agerar i egenintresse och därmed reduceras 

riskpremien, vilket sänker kostnaden för det egna kapitalet. Vidare innebär ökad 

information att investerare kan identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter. Detta 

gör att estimeringsrisken för framtida utdelningsmönster reduceras, vilket leder till en 

lägre kapitalkostnad för det egna kapitalet. En tredje anledning till att kapitalkostnaden 

minskar beror på likviditeten på aktiemarknaden. Ökad informationsdelgivning 

påverkar ett företags aktiers likviditet, vilket i sin tur påverkar kapitalkostnaden. Om 

företag har en högre informationsdelgivning är alla investerarna välinformerade och då 

reduceras risken att somliga investerare handlar med andra investerare som förfogar 

över mer information. Existerar en sådan informationsasymmetri mellan investerare 

finns det risk att investerare som innehar mindre information gör en förlust.
10

 Den 

minskade förlustrisken gör att investerarna inte kräver en lika hög riskpremie, vilket 

leder till sänkt kostnad för det egna kapitalet.  

                                                 
6
 Cheng, Collins & Huang, (2006)  

7
 Diamond & Verrecchia, (1991); Jensen & Meckling, (1976) 

8
 Kristandl & Bontis, (2007) 

9
 Bushman & Smith, (2003) 

10
Amihud & Mendelson, (2000)  
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Oftast är avkastningskravet högre från ägare än från långivare, varför det borde ligga i 

företagens intresse att sänka detta avkastningskrav om de har en hög andel eget kapital. 

Därmed borde det vara mer väsentligt för företag med låg andel skuld att vara så 

transparenta som möjligt. Detta för att minska informationsasymmetrin och därmed 

sänka kostnaden för det egna kapitalet.  

 

1.2.3 Två synsätt på behov av transparens 

Således finns det två skilda sätt att betrakta hur transparens kan användas beroende på 

hur skuldsatt ett företag är. I företag med hög andel främmande kapital, där det finns 

en starkare intressekonflikt mellan långivare och ägare, är det viktigt att minska denna 

konflikt genom ökad transparens. Vidare kan det antas att investerare kräver mer 

information för att bli kompenserade för den ökade risken i ett sådant företag. Det 

andra synsättet på hur kapitalstrukturen påverkar transparens innebär att företag med 

låg andel skuld använder sig aktivt av informationsdelgivning för att sänka kostnaden 

för det egna kapitalet.  

Bild 1 

 

Som bild 1 visar kan det vara tänkbart att det existerar en u-formad relation mellan 

transparens och kapitalstruktur. Därmed blir det extra viktigt att beakta transparens för 

företag som befinner sig i de två ändarna, alltså med hög eller låg andel skuld i 

förhållande till företagets totala tillgångar. Uppsatsen avser att klargöra om ett sådant 

samband existerar, det vill säga om kapitalstrukturen har påverkan på hur mycket 

frivillig information ett företag delger. Det är intressant att kartlägga vilket av de två 

teoretiska synsätten som har ett eventuellt empiriskt stöd. Eftersom många tidigare 

studier fokuserar på relationen mellan kostnaden för det egna kapitalet och transparens, 

Transparens 

Andel skuld i förhållande till 

företagets totala tillgångar 
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utgår denna uppsats från att en lägre andel skuld borde leda till högre grad av 

informationsdelgivning. För att kartlägga detta samband har följande hypotes 

formulerats:  

Företag med lägre andel skuld är mer transparenta gentemot sina aktieägare, då ökad 

transparens kan förväntas leda till minskad informationsasymmetri och därmed lägre 

kostnad för det egna kapitalet.  

Som diskuterats ovan finns ytterligare faktorer och omständigheter som påverkar valet 

av transparens, till exempel bransch- och börstillhörighet. Dessa faktorer kan kopplas 

till marknadens krav på information, då en viss bransch eller börs kan ha vissa 

outtalade regler för hur mycket information som delges. Vidare kan olika grader av 

ägarkoncentration ha betydelse för transparens. I företag med spritt och anonymt 

ägande kan kravet på transparens från ägare vara större för att skapa bättre insyn i 

företaget. Detta leder till att det är önskvärt att studera om det finns något samband 

mellan transparens och dessa variabler. 

 

1.3 Frågeställning 

Uppsatsen avser att besvara följande frågor: 

- Har kapitalstruktur påverkan på hur mycket frivillig information ett företag 

väljer att delge?  

- Kan det urskiljas något samband mellan grad av transparens och ytterligare 

faktorer, så som viss typ av bransch, börs och ägarkoncentration?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga om det föreligger ett samband mellan 

transparens, i form av handlingar och kommunikation som frivilligt används för att öka 

insikt i företag, och företags kapitalstruktur. 
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1.5 Positionering 

Det finns åtskilliga studier som undersöker optimal kapitalstruktur beroende på typ av 

företag och bransch, samt vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Studierna 

fokuserar enbart på kapitalstruktur och behandlar ej transparens. Denna studie avser att 

fördjupa sig i sambandet mellan kapitalstruktur och transparens, således beaktas inte 

faktorer som påverkar kapitalstrukturen.    

Som tidigare nämnts finns det ett antal studier som påvisar relationen mellan ökad 

finansiell transparens och lägre kostnad för det egna kapitalet.
11

 Dock finns få studier 

som undersöker om det finns ett samband mellan kapitalstruktur och transparens. En 

studie som ändock undersöker detta samband är Aggarwals och Aung Kyaws studie 

från 2009 som kombinerar kapitalstruktur och transparens. De studerar 14 europeiska 

länder och undersöker om och hur den nationella transparensen påverkar företags 

kapitalstruktur. De fann bland annat att grad av skuld har påverkan på transparens och 

att det finns internationella skillnader i transparens.
12

   

En artikel som går emot tidigare nämnda studier, angående att minskad 

informationsasymmetri leder till lägre kostnad för det egna kapitalet, är Botosans 

studie. Hon undersöker 122 företag och fann svaga bevis för att högre 

informationsdelgivning skulle reducera kostnaden för det egna kapitalet.
13

    

Med utgångspunkt från de studier som visar på samband mellan hög transparens och 

lägre kostnad för det egna kapitalet är denna studiens avsikt att kartlägga om 

kapitalstrukturen har någon betydelse för hur transparent ett företag väljer att vara. Det 

kan antas att företag med hög andel eget kapital eftersträvar mer transparens för att 

kunna reducera kostnaden för det egna kapitalet.  

 

                                                 
11

 Healy & Palepu, (2001); Core, (2001) 

12
 Aggarwal & Aung Kyaw, (2009) 

13
 Botosan, (1997) 
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1.6 Avgränsningar  

Uppsatsens avsikt, att kartlägga om kapitalstruktur påverkar transparens i företag, 

kräver en del avgränsningar. För det första innefattar studien endast svenska 

börsnoterade bolag. Detta eftersom företag på den svenska marknaden agerar under 

samma spelregler och innefattas av samma lagar och restriktioner, vilket är vitalt för 

att kunna jämföra företag. För det andra begränsas studien till två branscher, då tid och 

resurser saknas för att inkludera samtliga börsnoterade bolag. De valda branscherna är 

sällanköp och industri, baserade på OMX Stockholmsbörsens branschindelning.  Dessa 

branscher anses ha mest lik förutsättning för informationsdelgivning, vilket gör att 

jämförelser är möjligt med samma transparensmått.  

Vidare är det viktigt att beakta att avsikten med uppsatsen inte är att mäta om ett 

företag är transparent eller ej, då alla företag är mer eller mindre transparenta. Dock 

avses att bestämma till vilken grad ett företag använder sig av transparens. Kan det 

avläsas skillnader i hur mycket information som delges? Studien avgränsas också till 

att mäta transparens i form av frivillig information, alltså den information som det inte 

finns krav på att företag måste delge. Således har inte hänsyn tagits till den lagstadgade 

informationen, utan endast till annan information som kan vara viktig för ett 

investeringsbeslut. Då det är företagets aktiva val av informationsdelgivning som 

ligger till grund för studien har sekundära källor, i form av företagens årsredovisningar 

och hemsidor, studerats. Ingen kontakt har tagits med företag där de haft möjlighet att 

delge mer information eller svara på frågor. 

I uppsatsen avses inte att studera om företagens informationsdelgivning ändras 

avsevärt från år till år. Ett antagande om att företag inte tar bort information som 

tidigare delgivits anses vara rättfärdigat. Dock kan tänkas att företag delger mer 

information för varje år. Med detta som grund studeras endast transparens för år 2008. 

Således avses inte att studera om företag ändrar sin informationsdelgivning beroende 

av kapitalstrukturen från ett specifikt år till ett annat. Snarare är det ett samband mellan 

informationsdelgivning och någon form av målkapitalstruktur som avses att kartläggas.  

Utöver detta finns avgränsningar för hur måtten på transparens och kapitalstruktur 

bestäms. Det finns skilda typer av transparens som kan vara olika viktiga för specifika 

intressenter, till exempel investerare och långivare. Denna studie fokuserar på 
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transparens från en investerares perspektiv. Det är även viktigt att vara medveten om 

att måttet för transparens baseras på tidigare studiers mått på transparens samt 

författarnas egna åsikter. Således utgör transparens ett relativt subjektivt mått, då det 

inte finns något allmänt objektivt mått för hur detta bör mätas. Kapitalstruktur kan 

studeras på många sätt. I uppsatsen används soliditet som anses vara ett mer stabilt 

mått över tiden än till exempel skuldsättningsgrad. Ett företags soliditet utgör även ett 

mått på den finansiella risken som är förknippad med att investera i ett företag. Det 

finns en medvetenhet om att andra mått på både transparens och kapitalstruktur likväl 

skulle kunna användas, dock anses de valda måtten passa uppsatsens syfte väl.  

 

1.7 Målgrupp  

Genom att studera sambandet mellan kapitalstruktur och transparens kan det fastställas 

i vilken utsträckning en investerare kan förvänta sig transparens från ett företag med 

hög respektive låg soliditet. Om en investerare har högre krav på transparens kanske 

denna borde investera i ett företag med lägre eller högre soliditet beroende på vad 

uppsatsen påvisar. Uppsatsens resultat ämnar även bidra med insikter till företag om 

under vilka förutsättningar det kan tänkas finnas högre krav på 

informationsdelgivning. Därmed vänder sig denna uppsats både till investerare och 

företag. 

Det kan även vara av allmänt intresse att analysera och delge information om vilket 

teoretiskt synsätt, angående transparens och hög respektive låg andel skuld, som har 

starkast empiriskt stöd och bäst kan appliceras på verkligheten. Detta kan främst 

tillämpas i forskningssammanhang, där det kan vara intressant att fastställa vilket av de 

två perspektiven som är mest motiverat.  
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1.8 Disposition 

Uppsatsens disposition är som följer: 

Kapitel 2 hanterar de metodologiska val som ligger till grund för uppsatsen. Det förs 

en diskussion angående uppsatsens reliabilitet och validitet, samt framförs kritik av de 

källor som är av relevans för uppsatsen.  

Kapitel 3 behandlar de teoretiska och institutionella begrepp som utgör uppsatsens 

referensram för senare analys och resonemang. Eventuella för- och nackdelar med 

varje teori redogörs för.  

Kapitel 4 redogör för hur det empiriska tillvägagångssättet har utformats. Fördjupning 

inom begreppen transparens och kapitalstruktur diskuteras. Uppsatsens statistiska val 

presenteras.  

Kapitel 5 presenterar uppsatsens resultat. Baserat på resultatet följer en analys där 

tidigare kapitel ställs i relation till varandra.  

Kapitel 6 består av den slutsats som kan härledas från analysen. Kapitlet besvarar 

uppsatsens frågeställningar och ger förslag till vidare forskning.  

Kapitel 7 redogör för de källor som har använts i uppsatsen, i form av litteratur och 

institutionella källor.  

Appendix består av en checklista som specificerar de transparensvariabler som 

använts i studien, en operationaliseringslista som redogör för de hypoteser som 

undersökts, samt ett urval av de statistiska resultattabeller som uppsatsens resultat 

baserats på. 
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2. Metod 

I följande avsnitt redogörs för uppsatsens val av metodologiskt tillvägagångssätt. 

Kapitlet inleds med ämnes- och metodval, följt av en diskussion om val av 

metoddesign. Vidare presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och hypotesprövning. 

Avslutningsvis följer en kritisk diskussion om uppsatsens datamaterial, med 

resonemang om bland annat validitet och reliabilitet.  

2.1 Ämnesval 

I dagens finansiella samhälle har betydelsen av transparens ökat markant. Det ställs 

högre krav på information om bland annat företagets risker, möjligheter och mål. Detta 

för att investerare ska få en så rättvisande bild av företaget som möjligt. Dock är det 

inte endast investerare som har intresse av företagets åtaganden. Det finns andra 

intressenter som till exempel konkurrenter, leverantörer och anställda. En för hög grad 

av transparens kan i detta avseende vara skadligt för företaget, då för mycket 

information kan ge till exempel konkurrenter fördelar. En annan viktig intressegrupp 

som också måste tas hänsyn till är långivare. Dessa har ett starkt intresse i att företaget 

sköter sin verksamhet på ett representativt sätt och fokuserar på stabila kassaflöden 

som säkrar räntebetalningar och amorteringar. En ökad andel skuld kan tyckas leda till 

att investerare vill ha mer information på grund av den ökade risken i ett sådant 

företag. Dock finns det teorier som menar att ökad transparens sänker investerarnas 

avkastningskrav, varför informationsdelgivning borde vara viktigare i företag med hög 

andel eget kapital. Med detta som grund väcktes en önskan att kartlägga om det finns 

något samband mellan transparens och en viss kapitalstruktur i svenska börsnoterade 

bolag. 

 

2.2 Metodval 

För att skapa förståelse för hur studien genomförs presenteras i följande avsnitt de 

metodologiska tillvägagångssätt som används. Val av ansats och undersökningsmetod 

klargörs för, vilka fungerar som verktyg med avsikt att se till att uppsatsens syfte 

uppnås. Dessa vetenskapliga metodval är viktiga för att kunna besvara uppsatsens 
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frågeställningar så precist som möjligt. Det tydliggörs även om uppsatsens metod ska 

klassificeras som normativ eller deskriptiv, vilket påverkar hur studiens resultat 

presenters. 

 

2.2.1 Ansats 

Uppsatsen utgår från den teoretiska hypotesen som indikerar att företag med lägre 

andel skuld är mer transparenta gentemot sina aktieägare, då ökad transparens kan 

förväntas leda till minskad informationsasymmetri och därmed lägre kostnad för det 

egna kapitalet. Då en redan befintlig teoretisk hypotes används för att jämföras med 

verkligheten blir uppsatsens ansats deduktiv. För att undersöka om hypotesen stämmer 

överens med verkligheten testas denna mot data som visar företags grad av transparens 

samt andel av eget kapital. Uppsatsens andra frågeställning, om det kan urskiljas något 

samband mellan grad av transparens och typ av bransch, börs och ägarkoncentration, 

har även en deduktiv utgångspunkt. Vilken bransch och börs företagen hör till, samt 

hur ägarkoncentrationen ser ut i respektive företag, ställs i relation till grad av 

transparens för att kartlägga om det finns något samband som existerar i verkligheten. 

Studiens syfte lämpar sig väl för den deduktiva ansatsen då en stor mängd data från 

årsredovisningar används. Datan måste kategoriseras innan den kan tydas.
14

 

Problem som kan uppstå vid användandet av den deduktiva ansatsen är att forskare kan 

bli ”låsta” vid informationsinsamlingen, då utgångspunkten är redan befintliga teorier. 

Detta kan resultera i att forskaren enbart letar efter empirisk information som uppfattas 

relevant och därför tenderar att stödja de förväntningar som fanns innan studien 

genomfördes. Det innebär att det finns en risk att viss intressant information 

försummas. Risken för detta har minimerats då den initiala insamlingen av data 

angående transparens har skett utan vetskap om företagets kapitalstruktur. En induktiv 

ansats anses inte passa studien bättre då uppsatsen har som utgångspunkt att jämföra 

redan utarbetade teorier inom studieområdet med verkligheten. En sådan ansats skulle 

kräva en mer förutsättningslös informationsinsamling.
15

  

 

                                                 
14

 Jacobsen, (2002), s. 43 
15

 Ibid, s. 35 
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2.2.2 Undersökningsmetod 

Mot bakgrund av uppsatsens problem och syfte anses en kvantitativ metod lämpa sig 

bäst då fokus ligger på mätningar och statistiska tester.
16

 Information om transparens 

och kapitalstruktur är standardiserad data som kan kvantifieras med hjälp av en 

checklista, varför en kvantitativ metod är att föredra.
17

 Studien möjliggör god precision 

beträffande urval av undersökningsvariabler, då det redan från början finns en uttalad 

hypotes. Uppsatsen har även en klar start- och slutpunkt, vilket gör det enkelt att 

avgränsa studien.  

Den kvantitativa metoden kritiseras ofta för att mäta relativt enkla förhållanden och att 

den inte går in på djupet. Studien får en ytlig karaktär. Ett annat problem är att 

forskaren i förväg definierar vad som är relevant att besvara.
 18

 En risk med denna 

studie är att mätningarna av transparens kan uppfattas som subjektiva, då transparens i 

sig inte är ett kvantitativt mått. Detta har dock motverkats genom att följa en noggrann 

och detaljerad checklista, vilken har skapat kvantitativa transparensvariabler som blivit 

mätbara. Dessa variabler har även valts med utgångspunkt från tidigare studier. En 

kvalitativ metod hade inte lämpat sig bättre för studien, då avsikten är att konstatera 

om ett generellt samband finns mellan transparens och skuldsättning. Eventuella 

intervjuer hade inte ökat tillförlitligheten i resultatet eftersom respondenterna troligen 

inte skulle medge om de har svag transparens gentemot sina aktieägare. 

 

2.2.3 Deskriptivt angreppssätt 

Uppsatsens syfte är av det deskriptiva slaget. Avsikten är att kartlägga om det finns 

något samband mellan transparens, i form av handlingar och kommunikation som 

frivilligt används för att öka insikt i företag, och företags kapitalstruktur. Uppsatsen 

avslutas med en analys där en förståelse skapas för varför dessa eventuella skillnader 

existerar. Om ett samband existerar kan nästa steg vara en normativ ansats där 

betydelsen och förklaringar till sambandet undersöks.
19

 Dock blir en normativ ansats 

                                                 
16

 Bryman & Bell, (2005), s. 300 

17
 Jacobsen, (2002), s. 149 

18
 Ibid, s. 147 

19
 Ibid, s. 116 
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inte aktuell i denna studie, då en avgränsning gjorts till att beskriva resultatet av 

studien.  

Uppsatsen har även en deskriptiv ansats för att besvara frågeställningen om huruvida 

det kan urskiljas något samband mellan grad av transparens och ytterligare faktorer, så 

som viss typ av bransch, börs och ägarstruktur.   

 

2.3 Tillvägagångssätt  

Uppsatsen baseras på sekundära källor i form av årsredovisningar, samt information 

från företagens hemsidor, där variabler för transparens studeras. Transparens är 

komplext att mäta, varför en noga utformad checklista har utformats för att på bästa 

sätt studera informationen i årsredovisningarna (appendix A). Måttet på transparens 

baseras på årsredovisningar för år 2008. Denna informationsmängd kan anses vara ett 

resultat av dagens lagar och restriktioner samt vara påverkad av företagens 

kapitalstruktur. Kapitalstrukturen, i form av soliditet, studeras som ett medeltal över tre 

år; 2006-2008. Detta då de flesta företag har någon form av mål för kapitalstrukturen, 

vilket borde avspeglas om detta mäts över tid. Tre år anses vara en tillräcklig tid för att 

hitta en soliditet som kan anses ha effekt på graden av transparens. Studien baseras 

således på årsredovisningar från år 2008 och företagens hemsidor med avseende på 

transparens, samt balansräkningar från år 2006-2008 för att bestämma soliditet. 

 

2.3.1 Urvalsprocess 

Ett medvetet urval av företag utgör grunden för studien. De valda företagen är noterade 

på OMX Stockholmsbörsen och tillhör branscherna sällanköp och industri, baserade på 

OMX Stockholmsbörsens branschindex. Önskvärt hade varit att undersöka samtliga 

företag noterade på OMX Stockholmsbörsen, men då tid och resurser saknas för detta 

har specifika branscher valts ut. Dessa två branscher anses ha en bra spridning av 

företag storleksmässigt och resulterade i en överkomlig mängd observationer. 

Uppsatsen baseras således på hur transparens kan relateras till kapitalstruktur, eller 

andra faktorer, inom dessa två branscher. Detta resulterar i cirka hundra observationer. 
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2.3.2 Hypotesformulering 

En studie med hypotesprövning är lämplig att utföra då uppsatsen är av det 

kvantitativa slaget. För att genomföra en hypotesprövning ska en nollhypotes (H0) 

samt en mothypotes (H1) formuleras. Poängen med prövningen är att nollhypotesen 

antingen ska förkastas eller accepteras.
20

 För att kunna påvisa att nollhypotesen inte 

stämmer krävs det att mothypotesen bevisas vara riktig. Detta görs i uppsatsen utifrån 

en signifikansnivå på fem procent.
21

 Det innebär att nollhypotesen kan förkastas om 

signifikansen är mindre än fem procent. 

Studiens första frågeställning har en nollhypotes som lyder: 

H0: Företag med låg andel skuld använder mindre transparens än företag med hög 

andel skuld. 

Mothypotesen blir därmed:  

H1: Företag med låg andel skuld använder mer transparens än företag med hög andel 

skuld. 

Studiens andra frågeställning består av två nollhypoteser: 

H0a: Lägre ägarkoncentration leder till mindre transparens i ett företag. 

H0b: Bransch- och börstillhörighet påverkar inte företagets användande av 

transparens. 

Mothypoteserna blir därmed: 

H1a: Lägre ägarkoncentration leder till mer transparens i ett företag. 

H1b: Bransch- och börstillhörighet påverkar företagets användande av transparens. 

 

                                                 
20

 Körner & Wahlgren, (2006), s. 185 

21
 Jacobsen, (2002), s. 438 
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2.4 Dokumentundersökning 

Forskningsfrågan som ska besvaras i uppsatsen har för avsikt att utreda om det finns 

något samband mellan användandet av transparens och andel eget kapital i företag. 

Detta då hypotesen, om att företag med lägre andel skuld är mer transparenta gentemot 

sina aktieägare, har formulerats. Hypotesen ska utredas genom en 

dokumentundersökning där samband ska kartläggas och förklaras.  

 

2.4.1 Datainsamling 

Vid en dokumentundersökning används sekundärdata, information som har skrivits av 

andra än författarna själva.
22

 Studiens empiri baseras på information från 

årsredovisningar för år 2006-2008 samt information från respektive företags hemsida. 

Den teoretiska referensramen består av information från vetenskapliga artiklar, tidigare 

studier och litteratur med relevans och anknytning till ämnet.  

Primärdata har inte använts vid informationsinsamlingen. Studien är en 

dokumentstudie, varför information som eftersöks för att uppnå studiens syfte inte 

anses kunna ges från primära källor. Ytterligare djup och förståelse för resultatet skulle 

kunna skapas med intervjuer av anställda inom Investor Relations på de aktuella 

företagen. Detta för att få en uppfattning om hur företagen själva resonerar kring hur 

pass transparenta de anser sig vara. Dock känns en sådan metod inte aktuell, då det kan 

ge ett missvisande och subjektivt svar. Det kan även vara svårt att avgöra hur frågor 

kring transparens ska utformas och hur pålitliga respondentens svar är. Sannolikt 

skulle inte respondenterna medge att de har en låg transparensnivå gentemot sina 

aktieägare om så är fallet. Dessutom avser studien att kartlägga hur pass transparent ett 

företag uppfattas, vilket inte hade besvarats utifrån intervjuer med företagen. 

Eventuella intervjuer med investerare skulle vara intressant för att få en tydligare bild 

av hur informationsdelgivning uppfattas. Då uppsatsen är en bred studie, som avser att 

undersöka cirka 100 företag, anses inte en sådan form av primär datainsamling vara 

möjlig. Enkäter skulle kunna vara en alternativ metod men då risken för bortfall anses 

alltför stor har denna metod bortsetts från.  

 

                                                 
22

 Jacobsen, (2002), s. 185 



 25 

2.4.2 Källkritik 

Vid insamling av sekundärdata är det viktigt att kritiskt granska källorna, då 

informationen från början inte är insamlad och utformad efter uppsatsens syfte. Det är 

centralt att ta ställning till om informationen som används kommer från en första- eller 

andrahandskälla. En förstahandskälla är baserad på information som har producerats 

av någon som själv har närvarat, medan en andrahandskälla består av information av 

någon som inte själv deltagit i situationen. Risk finns att beskrivningen av situationen 

modifieras när information består av andrahandskällor.
23

 De dokument som främst 

studeras i denna uppsats är årsredovisningar och forskningsartiklar. Dessa anses vara 

förstahandskällor, då årsredovisningarna är skrivna av personer som på något sätt är 

involverade i företaget och forskningsartiklarna av forskare som själva utfört studien. 

Utöver detta är det viktigt att beakta vem avsändaren av informationen är. 

Årsredovisningarna som används i denna studie kommer från en institutionell källa. 

Det är företaget som är avsändaren. Därmed kan det vara svårt att härleda åsikter till en 

specifik person. Detta anses dock inte utgöra något problem, då vem åsikterna tillhör 

inte är av intresse för studien. Det är konkreta uppgifter som eftersöks.  

En väsentlig fråga att ställa vid en kritisk granskning av institutionella dokument är om 

källan kan ha ett egenintresse av att förvränga informationen.
24

 Både årsredovisningar 

och företagens hemsidor kan användas som marknadsföringsmöjligheter. Det är viktigt 

att beakta att företag förmodligen strävar efter att förmedla en så positiv bild som 

möjligt. Dock avser inte studien att avgöra om informationen ger en positiv eller 

negativ bild av företaget och inte heller om informationen är av bättre eller sämre 

kvalitet. Då studien ska kartlägga hur transparent ett företag väljer att vara läggs fokus 

enbart på om den specifika informationen existerar eller ej. Studiens syfte är alltså inte 

att analysera och värdera företagets informationsdelgivning utan avser endast att 

bestämma om viss typ av information förekommer.  

 

 

 

                                                 
23

 Jacobsen, (2002), s. 208 
24

 Ibid, s. 210 



 26 

2.4.3 Validitet 

En hög validitet innebär att empirin är giltig och relevant för studiens syfte, således hur 

pass väl en studie mäter det som avses att mätas.
25

 För att säkerställa att studien har en 

hög validitet har i största mån oberoende källor använts. Årsredovisningar ska enligt 

lag granskas av en oberoende revisor, varför dessa källor anses vara pålitliga.
26

 Annan 

sekundär information som används, så som vetenskapliga artiklar och litteratur, 

kommer från erkända forskare och författare inom ämnet. Dessa källor bedöms därför 

ha en hög validitet. Informationen som används betraktas som aktuell, både med 

hänsyn till ålder och tillförlitlighet.  

De uppgifter som har samlats in för att besvara studiens frågeformuleringar stämmer 

väl överens med vad uppsatsen syftar att kartlägga och anses därför vara högst 

relevanta. Det finns en risk att bearbetningsfel uppkommer vid insamling av empirin, 

till exempel vid användning av dataregistrering och kodning. För att i största 

utsträckning motarbeta denna risk bearbetas datamaterialet med stor noggrannhet 

genom kontroll av genomförd datainsamling och statistiska tester.  

Det är viktigt att vara medveten om att det kan vara vanskligt att mäta transparens. Det 

finns inget allmänt utarbetat mått för transparens, varför egna bedömningar är 

nödvändiga. Detta leder till risk för subjektivitet i transparensmåttet. För att motverka 

problematiken har uppsatsens mått på transparens utarbetats med hjälp av 

vetenskapliga artiklar inom ämnet. De variabler som är gemensamma för hur 

transparens mäts i artiklarna ligger till grund för studiens mått på transparens. Därmed 

anses transparensmåttet vara acceptabelt och utgöra god validitet. För att ytterligare 

stärka validiteten används en så kallad operationaliseringslista (appendix B) med 

variabler och hypoteser som studeras i uppsatsen. Listan bidrar till att det som avses 

mätas faktiskt mäts. 
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2.4.4 Reliabilitet 

En hög reliabilitet uppnås om resultaten från en undersökning blir samma om 

undersökningen genomförs på nytt. Vid en kvantitativ studie är reliabiliteten särskilt 

aktuell eftersom forskaren ofta vill mäta huruvida ett mått är stabilt eller inte.
27

 Som 

tidigare nämnts finns det inget allmänt utarbetat mått för transparens, vilket kan vara 

problematiskt gällande reliabilitet. Givetvis finns det risk för att en annan person skulle 

uppfatta informationsdelgivningen på ett annorlunda sätt. Vidare finns en risk att 

informationen insamlas på ett felaktigt sätt, till exempel genom bearbetnings- eller 

tolkningsfel. Dock används en checklista (appendix A) vid insamling av studiens 

datamaterial för att säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt. Checklistan 

specificerar vilka variabler som tagits med i studien samt vilka krav dessa variabler 

måste uppfylla. Därmed bidrar listan till att snarlika resultat uppnås om studien skulle 

genomföras på nytt.  

Vidare kan reliabiliteten påverkas då datainsamlingen sker av tre personer. Det är 

viktigt att säkerställa att samtliga uppfattar informationsdelgivning på samma sätt. 

Detta har fastställts genom välarbetade variabler samt att en stor del av 

datainsamlingen har skett gemensamt. I de fall där enskild datainsamling har skett, har 

reliabiliteten uppehållits genom noggrann kontroll av data för att säkerställa 

samstämmighet. Stundtals har det funnits olika uppfattningar om ett företag uppfyller 

ett visst krav på informationsdelgivning, vilket tyder på komplexitet att studera 

transparens. En bedömning av transparens kan bero på vem det är som insamlar 

datamaterialet. Problemet har hanterats genom att diskutera de olika uppfattningarna, 

vilket har lett fram till ett gemensamt och accepterat mått på transparens.  
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3. Teoretiska – och institutionella perspektiv 

Kapitlet inleds med en argumentation för val av teorier. Härefter presenteras de 

teoretiska och institutionella perspektiv som ligger till grund för uppsatsens analys och 

slutsats samt vilken kritik som kan riktas mot dessa.  

3.1 Val av teori 

De teorier och institutionella perspektiv som används för att skapa ett motiverat 

resonemang om uppsatsens syfte kräver förklaringar. För att förstå den komplexa 

situation som uppstår mellan ledning, ägare och långivare i ett företag har agentteorin 

använts. Agentteorin har utvecklats ytterligare för att få insikt i intressekonflikterna, 

dels mellan ägare och ledning men även mellan ägare och långivare. Kapitalstrukturen 

har inkluderats i detta resonemang då kapitalstrukturen är avgörande för 

agentkostnader och konkurskostnader, vilket leder till olika starka motsättningar 

mellan de tre aktörerna. Vidare behandlas informationsasymmetri och 

signaleringseffekter. Det är viktigt att ta hänsyn till detta, då en medvetenhet krävs om 

att företag även kan delge information genom sina handlingar och val av 

kapitalstruktur. För att komplettera agentteorin diskuteras även kapitalkostnad. Detta 

för att främst skapa förståelse för uppkomsten av de olika avkastningskrav ett företag 

måste beakta. För att ge inblick i betydelsen av transparens och förutsättningarna för 

denna presenteras den effektiva marknadsteorin. Det är viktigt att förstå 

informationsdelgivningens samband med marknadseffektiviteten.  

Kapitlet avslutas med en förklaring av svensk kod för bolagsstyrnings krav på 

informationsdelgivning bland svenska börsnoterade bolag. Detta är ingen teori utan ett 

regelverk. Dock är det av vikt att beakta detta institutionella perspektiv då regelverket, 

tillsammans med aktiebolagslagen, ställer krav på en miniminivå av 

informationsdelgivning. Följaktligen påverkar både aktiebolagslagen och svensk kod 

för bolagsstyrning vad för typ av information ett företag delger i årsredovisningar och 

via hemsidan. 

 



 29 

3.2 Agentteori 

Agentteorin behandlar den intresseproblematik som uppstår då ägande och kontroll är 

separerat. Jensen och Meckling definierar ägare som principaler och företagsledning 

som agenter. Agenternas uppdrag är att representera principalernas intressen. Vidare 

menar Jensen och Meckling att individer är nyttomaximerande ur ett 

egenintresseperspektiv, vilket gör att det finns anledning att tro att agenten inte alltid 

agerar i principalens intresse. När målen för grupperna skiljer sig åt uppstår 

intressekonflikter. Detta skapar incitament för principalerna att kontrollera agenterna 

för att dessa inte ska maximera sin egen nytta. Då principalerna inte kan övervaka 

agenterna på ett effektivt sätt kommer agenterna att vara lockade att använda företagets 

tillgångar för sin egen vinning och utöka sitt handlingsutrymme, allt på bekostnad av 

aktieägarna.
28

  

Konflikten mellan ägare och ledning genererar kostnader i form av övervakning av 

agenterna, incitament för att alliera principalernas och agenternas intressen samt 

kostnader då agenterna inte agerar i principalernas intressen.  

 

3.2.1 Kapitalstruktur och agentproblematik 

Kapitalstruktur kan definieras som en blandning av olika finansieringsinstrument i ett 

företag, antingen eget eller främmande kapital. Det kan även uttryckas som fordran på 

företagets tillgångar. Långivare har anspråk på den mängd av tillgångarna som täcker 

lån och ränta, medan aktieägarna har anspråk på resterande kapital. De olika anspråken 

på kapitalet skapar en konflikt mellan långivare och ägare.   

Modigliani och Miller’s studie från 1958 visar att kapitalstrukturen inte borde ha några 

effekter på företagsvärdet.
29

 Exempelvis är det företagets tillgångar som påverkar 

företagsvärdet och således inte kapitalstrukturen. Dock bygger Modigliani och Miller’s 

teori på en mängd antagande som inte överensstämmer med verkligheten. 

Antagandena är bland annat att det inte finns skatter, konkurskostnader eller konflikter 

mellan aktieägare, långivare och ledning samt att alla har samma information.  
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Då antagandena inte gäller kan valet av kapitalstruktur således påverka företagsvärdet. 

Bland annat kan en högre grad av skuldsättning leda till en värdeskapande skattesköld. 

Räntor är avdragsgilla, vilket leder till reducerad skatt.
30

 Dock är skuld inte enbart 

värdeskapande utan kan även leda till kostnader i form av konkurskostnader och 

agentkostnader. Jensen och Meckling menar att en optimal kapitalstruktur kan uppnås 

genom att göra en avvägning mellan kostnaderna som uppkommer genom 

skuldsättning mot fördelen med skuldsättning.
31

 

  

3.2.2 Agentkostnader 

Agentkostnaderna kan påverka val av kapitalstruktur. Jensen och Meckling identifierar 

två typer av konflikter. Konflikter mellan aktieägare och ledning och konflikter mellan 

aktieägare och långivare.
32

 Jensen hävdar att skulder kan minska konflikten mellan 

aktieägare och ledning då ett företag med skuld har fler fasta åtaganden, vilket leder till 

mindre kontanta medel tillgängligt för ledningen.
33

 På så sätt minskas flexibiliteten för 

ledningen, vilket leder till att agentkostnaderna reduceras. Enligt Grossman och Hart 

finns det ännu en fördel med att finansiera med främmande kapital framför eget 

kapital. Om ledningen anser att det finns höga eventuella konkurskostnader kommer en 

högre andel skuld att bland annat skapa incitament för ledningen att arbeta hårdare och 

besluta om bättre investeringar, då detta minskar sannolikheten för konkurs.
34

   

Som nämnts ovan diskuteras i agentteorin även intressekonflikter som kan uppstå 

mellan ägare och långivare. Konflikterna uppkommer bland annat till följd av att de 

både parterna har olika syn på investeringsbeslut. Ägare har ofta högre 

avkastningskrav än långivare. Dock har ägare endast krav på residualer, det som finns 

kvar efter att företaget betalat alla kostnader. Långivare får alltså sina kostnader, i form 

av räntor och amorteringar, betalda innan ägarna får sin avkastning. Då 

intressegrupperna handlar i ett egenintresse kommer långivare att förespråka stabila 

och mindre volatila kassaflöden som säkrar företagets återbetalningsförmåga, 
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samtidigt som aktieägare vill investera i mer riskfyllda projekt.
35

 Genom att investera i 

riskfyllda projekt kan den möjliga avkastningen för ägarna bli högre, samtidigt som 

långivarna får stå för konsekvenserna om investeringen skulle misslyckas. Detta 

problem, då aktieägare har incitament att välja riskfyllda och värdeminskande projekt, 

kallas ”asset substitution problem”.
36

 Problemet är vanligare i företag med hög andel 

skuld.  Om ett företag går i konkurs har långivare företräde gentemot ägare. Detta ger 

ägarna motiv att spekulera med långivarnas pengar, då en riskfylld investering kan ge 

hög avkastning och därmed ge aktiernas värde tillbaka.
37

    

Att investera i fler projekt än vad som är optimalt för företaget kallas för 

överinvesteringsproblemet. Detta kan inträffa i företag med hög andel skuld, med 

anledning av ökad risk och avkastning som beskrivits ovan. Stulz påpekar att 

överinvesteringsproblemet även kan förekomma i företag med låg andel skuld, 

eftersom ledningen då har för mycket makt och utrymme. Stulz menar att ökad 

skulsättning leder till mer restriktioner och att långivare därför fungerar som ett 

kontrollorgan mot ledningens agerande. Därför konstateras att en viss nivå av 

skuldsättning kan reducera den ena aspekten av överinvesteringsproblemet.
38

 

Motsatsen till överinvesteringsproblemet kallas underinvesteringsproblemet. I företag 

med hög skuldsättning och därmed högre möjlig konkursrisk kommer ledningen att 

bortse från vissa gynnsamma investeringar för att säkra långivarnas betalning.
39

  

Således genererar konflikten mellan ägare och långivare kostnader i form av icke 

optimala investeringsbeslut för företaget, övervakningskostnader i form av regler och 

åtaganden i lånekontrakt, samt kostnader associerade med risken för konkurs.
40
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3.2.3 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri innebär att grupper av människor har olika tillgång till 

information. Inom agentteorin är detta ett centralt begrepp, då ledningen förfogar över 

mer detaljerad information om företaget jämfört med ägarna. Detta gör att ledningen, i 

form av agenter, har lättare att agera i ett egenintresse då dessa till exempel avgör 

vilken information som ska kommuniceras till allmänheten och när. Mer transparens 

minskar informationsasymmetrin, varför principaler och agenter får mer lika 

förutsättningar.  Detta reducerar agentkostnaderna eftersom övervakning och kontroll 

krävs i mindre utsträckning.  

Ur företags synvinkel kan mer transparens leda till lägre kapitalkostnad. Detta då 

företags informationsdelgivning leder till att informationsasymmetrin mellan ägare och 

investerare minskar.
41

 Genom information kan företag minska risken som är 

förknippad med att investera i företaget och därmed sänks investerarnas riskpremie. 

Lägre riskpremie leder i sin tur till att ägarnas krav på avkastning reduceras. Det finns 

tre skäl till att reducerad informationsasymmetri leder till att företags kapitalkostnad 

för det egna kapitalet minskar:
42

  

- Det uppstår en risk då det existerar en informationsasymmetri mellan ägare och 

ledning. Asymmetrin gör att ledningen kan agera i egenintresse framför 

aktieägarnas intresse. För att investerare ska vilja investera i ett företag kräver 

dessa en riskpremie som kompensation för denna osäkerhet. Minskar 

asymmetrin sjunker även riskpremien. 

- Den andra typen av risk som uppkommer är på grund av att investerare vill 

identifiera och analysera möjliga investeringar. Delger ett företag mer 

information blir det lättare för investerare att ta ett rättvisande beslut gällande 

företagets framtid och estimeringsrisken reduceras.  

- Det tredje skälet är att det finns en risk förknippad med likviditeten av 

företagets aktier. Denna osäkerhet beror delvis på adverse selection. Om det 

finns mer välinformerade investerare kommer mindre informerade investerare 

kräva en riskpremie för att skydda sig mot detta. Det finns en risk att de 
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investerare som innehar mindre information gör en förlust.
43

 Kapitalmarknader 

med låg likviditetsrisk för individuella investerare leder till 

investeringsmöjligheter med hög avkastning utan att det krävs att investerarna 

binder resurser över en lång tid.
44

  

I den mån marknaden inkluderar dessa tre risker i riskpremien bör ökad 

informationsdelgivning minska informationsasymmetrin och därmed sänka kostnaden 

för det egna kapitalet.  

Burkhardt och Strauz påpekar dock den negativa effekten ökad informationsdelgivning 

kan ha på asset substitution problem i sin studie från 2009. Minskad 

informationsasymmetri tillåter investerare att agera mer riskfyllt, vilket missgynnar 

långivare och företagets investeringsvärde.
45

 Detta beteende grundar sig i Akerlof’s 

”lemon problem”.
 
Han menar att även om ledningen delger information kan inte 

investerare med säkerhet skilja på bra och dåliga investeringsalternativ. Marknaden är 

därför villig att betala ett genomsnittspris, vilket resulterar i en rabatt för bra 

investeringar. Även om ett företag är transparent kommer företag aldrig att handlas till 

rätt pris, då investerarna reducerar priset med en riskpremie. De måste kompenseras 

för risken att göra en sämre investering, en så kallad lemon.
46

 På grund av detta 

problem menar Burkhardt och Strauz att det inte alltid är optimalt för företaget att 

delge mycket information. 

 

3.2.4 Signaleringseffekter 

Det finns även en del teorier angående kapitalstruktur och asymmetrisk information. 

Vissa anser att ett företags kapitalstruktur kan signalera insiderinformation till 

investerare. Därmed kan informationsasymmetrin minskas genom att investerare tolkar 

företagets signaler på rätt sätt.   

I artikeln ”The determinants of financial structure: The incentive-signaling approach” 

anser Ross att ledningen vet den sanna fördelningen av företagets avkastning, en 
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vetskap som investerarna inte besitter. Ledningen blir gagnad om företaget är högre 

värderat på marknaden men om företaget går i konkurs kommer ledningen att bli 

straffad, i form av till exempel dåligt rykte. Detta gör att investerare ser högre 

skuldsättning som en signal om bättre kvalitet.
47

 Eftersom ”låg-kvalitet” företag har 

högre förväntade konkurskostnader för alla nivåer av skuld kommer dessa företags 

ledningar inte att imitera ”hög-kvalitets” företag genom att ta an mer skuld. Detta gör 

att en låg andel skuld kan tolkas som något negativt eftersom företaget inte har 

kapacitet att ta an mer skuld.  

Vidare har Myers utvecklat en teori, pecking order, som bygger på 

informationsasymmetri och signaleringseffekter. Teorin behandlar problematiken om 

vilka signaler ett företags val av finansiering ger till investerare som är mindre 

informerade än företagsledningen. Myers menar att ett företag, så långt som möjligt, 

ska finansieras med interna vinstmedel för att undvika informations- och 

signalproblem.  Om intern finansiering via vinstmedel inte är möjlig är det en bättre 

signal att finansiera företaget med främmande kapital än med eget kapital. Att 

finansiera företaget genom lån signalerar att företaget är kapabelt till vissa fasta 

åtaganden i form av räntor och amorteringar samt att företaget ser 

investeringsmöjligheter. En nyemission, för att utöka det egna kapitalet, uppfattas som 

en negativ signal av investerare. En sådan emission signalerar ofta att aktien är 

undervärderad och att risk för utspädning för de nuvarande aktieägarna finns.
48

   

 

3.2.5 Kritik mot agentteorin 

Kritik har riktats mot agentteorin eftersom den utgår från antaganden i den traditionella 

ekonomiska teorin. Den utgår från en negativ och förenklad människosyn, eftersom 

den antar att båda parter är nyttomaximerande vilket leder till en målkonflikt. 

Williamson menar att teorin inte tar hänsyn till styrelsens sammansättning i 

förhållande till organisationsformens betydelse och andra faktorer som kan påverka.
49
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Perrow riktar kritik mot teorin då den inte undersöker lägre nivåer i företag, varför 

eventuell komplexitet i organisationen förbises.
50

  

Décamps och Djembissi kritiserar teorin om asset substitution problem, eftersom de 

anser att teorin endast behandlar investeraren som risksökande. De menar att 

investerare även är medvetna om att en mer riskfylld investering, med chans till högre 

avkastning, medför en alternativkostnad i form av lägre omedelbar riskjusterad 

avkastning. Detta kan leda till att investerare väljer en säkrare investering.
51

 

En studie som kritiserar sambandet mellan högre grad av transparens och sänkt 

kostnad för det egna kapitalet är Botosans studie. Hon fann svaga bevis för att högre 

informationsdelgivning skulle reducera kostnaden för det egna kapitalet.
52

 

 

3.3 Kapitalkostnad 

För att beräkna företagets kostnad för det totala kapitalet kan WACC användas, 

Weighted Average Cost of Capital. Modellen väger samman aktieägarnas och 

långivarnas avkastningskrav. Aktieägarnas avkastningskrav beräknas genom Capital 

Asset Pricing Model (CAPM), som utvecklades år 1964 av William Sharpe. Modellen 

förklarar hur finansiella tillgångar prissätts i jämvikt, alltså när utbud och efterfrågan 

är samma. CAPM används för att estimera aktieägarnas avkastningskrav bundet till en 

viss risk, då det enligt modellen finns ett linjärt samband mellan förväntad avkastning 

och risk. För att investera i en viss tillgång kräver investerare en kompensation i form 

av en riskpremie. Högre risk leder till högre avkastningskrav, således högre kostnad 

för det egna kapitalet.
53

 Långivarnas avkastningskrav, i form av räntor, är inte 

förknippat med lika hög risk som ägarnas. Således blir kostnaden för främmande 

kapital lägre. Långivarna har en större säkerhet då räntor och amorteringar betalas ut 

oberoende av företagets resultat.
54
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WACC väger samman ovan nämnda avkastningskrav med hänsyn till hur stor andel 

skuld respektive eget kapital ett företag har i relation till totala tillgångar. Således 

påverkas företagets kapitalkostnad av relationen mellan främmande och eget kapital 

samt avkastningskravet för varje alternativ.
55

  

 

3.4 Effektiv marknadsteori 

Fama presenterade under 1970-talet antagandet om den effektiva marknadshypotesen. 

Hypotesen karaktäriseras av att priserna förser marknaden med korrekta signaler för 

resursallokering, vilket gör det möjligt för investerare att välja bland tillgångar under 

antagandet att priset reflekterar all tillgänglig information.
56

 Aktiepriser antas följa en 

”random walk” där uppgångar är lika troliga som nedgångar, vilket innebär att det blir 

omöjligt för investerare att nå överavkastningar genom att använda sig av historisk 

prissättning.  

Den effektiva marknadshypotesen grundar sig på uppfattningen att:
57

 

 Investerare har tillgång till all information. 

 Investerare har förmågan att förstå de monetära konsekvenserna av 

informationen. 

 Den finansiella marknaden möjliggör friktionsfri handel. 

För att kapitalmarknader ska vara effektiva antas även att investerare är 

vinstmaximerande och utför rationella val. Innebörden är att investerare alltid försöker 

maximera sin förväntade nytta av tillgångar. Investerare kommer att jämföra och 

rangordna alla möjliga alternativ, kalkylera deras nytta och sedan välja det alternativ 

som maximerar deras förväntade nytta.
58

  

Fama delar in marknaden i tre olika kategorier beroende på dess effektivitet; svag, 

halvstark eller stark effektivitet. Om marknaden är svagt effektiv är endast information 
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från historiska aktiepriser reflekterade i det nuvarande aktiepriset.
59

 Det är alltså inte 

möjligt att förutse prisförändringar med hjälp av teknisk analys, då tillgången är 

perfekt prissatt utifrån historisk information. En halvstark effektiv marknad 

kännetecknas av att priset på en tillgång reflekterar, utöver historisk information, all 

offentlig information som till exempel årsredovisningar, delårsrapporter och 

pressmeddelanden.
60

 Enligt den effektiva marknadshypotesen anpassar sig priserna 

nästan omedelbart till ny information och det ska därför inte vara möjligt för 

investerare att nå överavkastning baserat på fundamental analys.
61

 Är marknaden starkt 

effektiv är all information införlivad i aktiepriset, även insider information. På en 

starkt effektiv marknad förutsätts informationsspridningen vara perfekt, det vill säga 

att all relevant information når samtliga investerare omedelbart. Det innebär att det är 

omöjligt för investerare att nå högre avkastning än index och den eventuella 

överavkastningen i vissa portföljer beror då endast på slumpfaktorer.
62

 

 

3.4.1 Kritik mot effektiva marknadsteorin 

Den effektiva marknadshypotesen är en simplifiering av verkligheten. Den bygger på 

en rad antaganden som måste uppfyllas för att den ska kunna tillämpas som en 

förklarande modell. En del av dessa antaganden är inte verklighetsbaserade, vilket 

innebär att teorins tillförlitlighet försvagas. 

Den genomsnittliga investeraren har av naturliga skäl inte tillgång till all information 

rörande en viss tillgång på marknaden. Det innebär att en tillgångs pris inte styrs av 

samtliga investerares gemensamma förståelse och värdering av information kring 

tillgången, utan av den grupp investerare som aktivt handlar med tillgången och även 

förfogar över en större informationsmängd samt avancerade analytiska verktyg.
63

 

Vidare kritiseras den effektiva marknadshypotesens antaganden om att det är omöjligt 

att nå överavkastning. Enligt teorin om informationsasymmetri besitter investerare 
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olika typ av information, vilket leder till möjligheten att nå överavkastningar på 

kapitalmarknaden.
64

 

Kritik har även riktats mot antagandet att investerare utför rationella val. Malkiel 

menar att de ”bubblor” som uppstått genom åren är en följd av investerares irrationella 

beteende och agerande på marknaden.
65

 Ett exempel på detta är den IT-bubbla som 

uppstod i slutet av 1990-talet, vilket fick kritiker att hävda att den effektiva 

marknadshypotesen helt kunde förkastas. Enligt den effektiva marknadshypotesen ska 

inga möjligheter till dessa bevittnade under- respektive överavkastningar kunna 

påträffas. 

 

3.5 Svensk kod för bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning är utformad för att säkerställa att bolag sköts på ett, för 

aktieägarna, så effektivt sätt som möjligt. I företag med spritt ägande ökar risken för att 

företag inte drivs i enlighet med ägarnas intresse. Styrelser och ledningar kan ha 

avvikande intressen vad gäller avkastningskrav, risker och ersättningar. Bolagsstyrning 

syftar till att säkerställa att även företag med spritt ägande sätter ägarnas intresse i 

första hand.
66

  

Koden omfattar alla svenska börsbolag men fungerar även som en riktlinje för andra 

företag. Syftet med koden är att stärka förtroendet för svenska börsbolag, skapa 

konkurrenskraft och stärka effektiviteten i det svenska näringslivet. Ett annat viktigt 

syfte är att förbättra kunskapen om bolagsstyrning hos internationella investerare och 

därigenom underlätta det svenska näringslivets tillgång till utländskt riskkapital.
67

 För 

att koden ska fungera effektivt för alla noterade bolag, stora som små med olika 

förutsättningar, bygger den på principen följa eller förklara. Det innebär att de som 
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tillämpar koden kan välja en annan lösning än den koden anvisar när de finner det 

motiverat, men måste då förklara skälet till avvikelsen.
68

  

Svensk kod för bolagsstyrning bygger på aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen 

innehåller grundläggande bestämmelser om bolagets organisation. Där anges vilka 

organ som finns i bolaget, vilken uppgift respektive organ har och vilket ansvar 

personer som ingår i bolagsorganen har.
69

 Formellt sett utgör inte koden en del av 

aktiebolagslagen. Då den uttryckligen anger vad som är god sed för bolagsstyrning i 

olika frågor blir den indirekt tillämplig för börsnoterade bolag eftersom företag ska, 

enligt aktiebolagslagen, bedriva sin verksamhet i enlighet med god redovisningssed.
70

 

Koden kompletterar lagen genom att ställa högre krav på vissa områden samt 

möjliggöra flexibilitet genom principen följa eller förklara. Enligt aktiebolagslagen ska 

det finnas tre beslutsorgan i ett företag: bolagsstämma, styrelse och verkställande 

direktör. Det ska även finnas ett kontrollorgan, i form av en revisor, som utses av 

bolagsstämman.
71

 

Styrelsens yttersta ansvar är att se över företagets organisation och intressen, både i 

dagligt och framtida arbete.
72

 En av kodens vägledande principer är att skapa 

transparens gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt.
73

 För att uppfylla 

denna princip ska styrelsen årligen i en bolagsstyrningsrapport och på sin webbplats 

informera aktieägare och kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i företaget fungerar 

och hur svensk kod för bolagsstyrning tillämpas. Exempel på de regler som styrelsen 

måste följa vad gäller information till ägare och kapitalmarknad är:
74

 

 Upprätta en bolagsstyrningsrapport som ska bifogas till företagets 

årsredovisning. I rapporten ska redovisning av avvikelser från kodens principer 

presenteras, samt beskriva de lösningar som valts istället och ange skälen till 

detta.  
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 Om det inte framgår i årsredovisningen ska följande uppgifter lämnas i 

bolagsstyrningsrapporten:  

- Sammansättning av bolagets valberedning och om ledamot har utsetts av 

viss ägare, och i så fall vem. 

- Uppgifter om styrelseledamöters ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, 

uppdrag i bolaget och övriga väsentliga uppdrag, innehav av aktier i 

bolaget, om ledamoten anses vara oberoende till företaget och ledningen 

samt vilket år denna valdes in i styrelsen. 

- Arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet har bedrivits under det 

senaste räkenskapsåret, antal styrelsesammanträden och respektive 

ledamots närvaro på sammanträdena. 

- Beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella 

rapporteringen. 

 På företagets hemsida ska en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor 

finnas. Där ska den senaste bolagsstyrningsrapporten och aktuell bolagsordning 

presenteras, information om tid och ort för bolagsstämma kunna utläsas samt 

protokoll från årsstämman finnas. Även uppdaterade uppgifter om 

styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor samt en utförlig 

redogörelse för samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska 

redovisas. 
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4. Empiriskt tillvägagångssätt 

I följande kapitel redogörs för hur uppsatsens resultat har bestämts. En diskussion om 

hur transparens kan göras mätbart inleder kapitlet, följt av en liknande diskussion för 

kapitalstruktur. Vidare presenteras andra variabler som kan ha påverkan på 

transparens. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de statistiska tester som har 

använts.  

4.1 Att mäta transparens och kapitalstruktur 

För att genomföra studien är det viktigt att bestämma hur transparens och 

kapitalstruktur ska mätas. Uppsatsen baseras på sekundära källor, i form av 

årsredovisningar, där dessa variabler kvantifieras. Vidare är det viktigt att resonera 

kring kausalitet. Studien avser inte att undersöka om en kapitalstruktur ett visst år 

påverkar transparens. Det är viktigt att beakta att ett företag inte minskar 

informationsmängden mellan åren på grund av en förändrad kapitalstruktur. Dock 

avser studien att kartlägga om någon form av målkapitalstruktur påverkar ett företags 

informationsdelgivning. Vidare krävs en medvetenhet om att de flesta företag strävar 

efter transparens, då det finns lagar och restriktioner som reglerar detta. Uppsatsen 

avser därför att urskilja till vilken grad ett företag väljer att delge frivillig information, 

baserat på relativa jämförelser mellan de inkluderade företagen. 

 

4.2 Transparens 

Transparens, eller grad av informationsdelgivning, kan innefatta många olika aspekter. 

För att avgöra hur transparens ska göras mätbart har tidigare forskning studerats. Detta 

resulterade i en checklista med cirka sextio variabler som mått på transparens. Vidare 

har svensk kod för bolagsstyrning och aktiebolagslagen, med bestämmelser om att viss 

information måste delges, granskats. Detta gjorde att ett antal variabler kunde 

uteslutas, eftersom dessa variabler snarare är ett krav än ett frivilligt val av 

informationsdelgivning. De uteslutna variablerna innefattade till exempel om företagen 

presenterar information om varje styrelsemedlem och ersättning till dessa, om 

revisionsarvode och redovisningsprincip går att utläsa eller om en ersättningskommitté 

finns. En medvetenhet finns om att denna information kan vara utformad på ett mer 
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eller mindre informativt sätt. Dock bortser studien från att inkludera dessa variabler, då 

en snabb överblick av företagen visar att informationen genomgående håller ungefär 

samma standard. Dessutom uppfattades vissa variabler som överflödiga, till exempel 

om företaget beskriver sin strategi, produktsegment, risker eller anger nyckeltal. 

Variablerna inkluderades till en början, men då ingen skillnad kunde utläsas är det inte 

betydelsefullt att använda dessa som ett mått för att urskilja transparens. För 

fullständig lista av dessa variabler, se checklista appendix A.  

 

4.2.1 Variabler 

Måttet på transparens baseras således på den information som betraktas som frivillig, 

lämnad av företag i årsredovisningar eller på hemsidor. De variabler som inkluderas 

under begreppet transparens är variabler som kan anses ha ett värde för en intressent, 

främst i form av en investerare. Följande tolv variabler anses vara relevanta och har 

därför valts att studeras:  

- Råvaror: Om företaget nämner vilka råvaror de använder och är 

beroende av. 

Information om vilka råvaror som används gör att investeraren själv kan följa och 

estimera prisutvecklingen och tillgången av dessa.  

- Import: Information om vilka länder företaget importerar från.  

Detta är viktigt för att själv bedöma risker i form av politisk instabilitet, 

valutakursdifferenser och etiska frågor.  

- Produktion: Information om i vilka länder eller områden produktionen 

finns. 

Samma som ovan. Det är viktigt för att själv bedöma risker i form av politisk 

instabilitet, valutadifferenser och etiska frågor.  

- Finansiella mål: Om företaget anger de finansiella mål som verksamheten 

strävar efter. 

De finansiella målen anses viktiga då detta indikerar företagets egna förväntningar på 

framtiden. Detta ger ökad insyn i om företaget kan vara värt att investera i. 
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- Planer för framtida investeringar. 

Hjälper investeraren att själv kunna göra en bedömning om framtida projekt har den 

potential som investeraren kräver. 

- Trender: Hur företaget beskriver trender i industrin i stort.  

Detta anses vara viktigt för en investerare för att själv förstå branschens utveckling och 

analysera eventuella möjligheter och hot.  

- Industrispecifika detaljer: Om företaget ger en mer detaljerad bild av 

industrin med specifika prognoser för konsumentbeteende eller liknande.  

Detta anses stärka investerarens möjligheter att förstå branschens potential. 

- Konkurrenter: Om företaget nämner sina största konkurrenter vid namn.  

Detta gör det lättare för en investerare att till exempel själv göra en jämförande analys. 

- Marknadsandel: Om företaget påvisar hur stor deras uppskattade 

marknadsandel är.  

Relevant för att förstå företagets konkurrenssituation och tillväxtpotential.  

- Industrispecifika nyckeltal: Om företaget tillsammans med sina egna 

nyckeltal presenterar nyckeltal för industrin i stort.  

Underlättar för att förstå företagets potential. Att endast presentera nyckeltal, men inte 

i relation till industrin, ger inte samma förståelse.  

- Hållbarhetsutveckling: Om företaget ger en närmare beskrivning om vad 

de gör för hållbar utveckling, i form av till exempel miljö- och sociala 

aspekter.  

Blir allt viktigare i samhället att företag tar hänsyn till omvärlden. Ett företag som 

utförligt beskriver sitt arbete för detta kan tänkas vara bättre rustat för framtiden och 

omvärldens krav. 

- Företagskultur: Detta innefattar en närmare beskrivning av värderingar 

samt en beskrivning av hur företaget är som arbetsgivare. 

Ger en bild av hur mycket företag satsar på sina anställda och deras trivsel. Kan vara 

viktigt i en investeringsbedömning att beakta hur företaget är som arbetsgivare.  
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Vid bedömning av transparens måste hänsyn tas till att några av ovanstående variabler 

är mer relevanta i en viss typ av företag. Till exempel förväntas inte ett tjänsteföretag 

redovisa råvaruexponering, vilket är centralt för ett tillverkande företag. Därför mäts 

varje företag med en relativ skala, det vill säga hur stor del av kriterierna som är 

uppfyllda i förhållande till relevanta variabler. Ett tillverkande företag kan ha tolv 

relevanta variabler, medan ett tjänsteföretag endast har nio stycken.  

Vidare bedöms ytterligare tre variabler utgöra en viktig del av måttet på transparens. 

Dessa är om företaget presenterar vilka analytiker som följer bolaget, om det finns en 

speciell person anställd inom området Investor Relations samt antal pressmeddelanden 

som företaget presenterar på hemsidan. Presentation av analytiker anses vara relevant 

eftersom det leder till att en investerare lättare kan hitta information om företaget 

genom att till exempel kontakta de presenterade analytikerna eller söka på deras 

tidigare analyser om företaget. Att ha en person anställd som ansvarig för Investor 

Relations kan visa på att det är lättare att få kontakt med företaget och att de satsar 

mycket på detta område. Definitionen av en speciell anställd är om personen inte 

innehar någon annan position inom företaget. Om den nämnda personen även är 

verkställande direktör eller ekonomichef har således företaget inte uppfattats ha en 

separat anställd inom området. Det är viktigt att vara medveten om att denna variabel 

även kan härledas till storlek på företaget. Antal pressmeddelande visar på företagets 

egen vilja att kontinuerligt kommunicera med investerare, varför detta anses vara 

relevant. Det finns en insikt att detta även kan bero på om företag är aktivt i en viss 

bransch, där det finns mer att kommunicera än i andra branscher, eller om det har hänt 

mycket ett specifikt år. Dock anses måttet ändå bidra med ett visst djup åt studien.  

 

4.2.2 Gruppindelning 

För att mäta transparens måste de ovan nämnda variablerna kvantifieras. Det finns 

olika sätt att göra detta på. Avsikten med uppsatsen är att sammanställa ett 

övergripande mått på transparens, varför alla variabler resulterar i ett samlat mått. 

Vidare anses det vanskligt att försöka urskilja nyanser mellan företag, alltså att avgöra 

om ett företag beskriver en variabel bättre och mer utförligt än något annat företag. För 

att få mer struktur på variablerna har en indelning efter SWOT-modellen gjorts, som 

fokuserar på företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter. SWOT är en erkänd 
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modell inom ekonomivärlden och används kontinuerligt av företag som ett hjälpmedel 

att analysera. Indelningen har använts som guide för att försöka bedöma om en 

variabelgrupp kan anses vara viktigare än en annan för företaget att delge. Denna 

indelning resulterade i följande sex grupper:  

”Risker”: Råvaror, import och produktion  

Hot/Svaghet 

”Potential”: Finansiella mål och planer för framtida investeringar 

Styrka 

”Industri”: Trender och industrispecifika detaljer 

Möjlighet 

”Konkurrens”: Konkurrenter, marknadsandel och industrispecifika nyckeltal 

Hot/Möjlighet 

”Ansvar”: Hållbarhetsutveckling och företagskultur 

Styrka/Möjlighet 

”Kommunikationsvilja”: Pressmeddelande, IR-anställd och analytiker 

Möjlighet 

 

4.2.3 Variablernas betydelse 

Ur en investerares synvinkel kan ovan nämnda grupper och variabler vara olika viktiga 

för att kunna värdera ett företag. Därför har dessa tilldelats skilda poäng beroende på 

hur viktig och informativ grupperna och variablerna anses vara. Detta för att få ett mer 

nyanserat mått som tar hänsyn till variablernas olika betydelse. Det är viktigt att beakta 

att tilldelningen av poäng baseras på subjektiva bedömningar. Varje variabel har 

tilldelats poäng inom intervallet 1-6. Valet av skala har skett för att undvika en för stor 

spridning i materialet. Hade till exempel en skala mellan 1-50 poäng använts är det 

större risk att en enskild variabel hade fått ”för stor” genomslagskraft på resultatet.   
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Tabell 1 

Grupp: Risker   

Variabler Poäng Total Poäng 

Råvaror 4  

Import 4  

Produktion 4 12 

 

Tabell 2 

Grupp: Potential   

Variabler Poäng Total Poäng 

Finansiella mål 6  

Planer för framtida investeringar 6 12 

Grupperna som anses viktigast att delge information om är ”Risker” och ”Potential”. 

Detta eftersom de inkluderade variablerna kan härledas till företagets egen verksamhet 

och är något som företaget har stor kontroll över och kan förändra. Att ange företagets 

potential anses vara viktigt för en investerare, då en investering bygger på 

förväntningar om framtiden. Gruppen ”Risker” anses vara viktig om alla variabler i 

denna är uppfylld. Detta indikerar att investeraren har information om de flesta 

faktorer som anses vara relevanta för en betydelsefull riskbedömning. Dock ges de 

enskilda variablerna inte lika stor vikt som de variabler som ingår i gruppen 

”Potential”. Det anses inte vara lika relevant om företaget endast har nämnt var de har 

sin produktion, men inte import och råvaror.  

Tabell 3 

Grupp: Industri   

Variabler Poäng Total poäng 

Trender 4  

Industrispecifika detaljer 4 8 

 

Tabell 4 

Grupp: Konkurrens   

Variabler Poäng Total Poäng 

Konkurrenter 2  

Industrispecifika nyckeltal 2  

Marknadsandel 4 8 

Grupperna ”Industri” och ”Konkurrens” anses vara mer fokuserade på omvärlden än 

företagets prestationer i sig.  De två grupperna har angetts samma poäng, dock lägre än 

grupperna ”Potential” och ”Risker”. Detta eftersom informationen snarare härleds till 
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förhållanden som företaget arbetar i, inte till företagets verksamhet i sig. Investerare 

kan även hitta informationen genom andra informationskällor, varför den anses vara 

mindre viktig. De enskilda variablerna trender, industrispecifika detaljer och 

marknadsandel har alla getts samma enskilda poäng. Som separata variabler har dessa 

tilldelats samma vikt som variablerna inom gruppen ”Risker”. Variablerna 

konkurrenter och industrispecifika nyckeltal har tilldelats något lägre poäng, då dessa 

inte anses vara lika relevanta. 

Tabell 5 

Grupp: Ansvar   

Variabler Poäng Total Poäng 

Hållbarhetsutveckling 3  

Företagskultur 1 4 

 

Tabell 6 

Grupp: Kommunikationsvilja   

Variabler Poäng Total Poäng 

Pressmeddelande (över 30 st) 2  

IR-anställd 1  

Analytiker 1 4 

Gruppen som benämns ”Ansvar” har tillsammans med ”Kommunikationsvilja” 

tilldelats minst poäng. Anledningen är att dessa variabler inte anses vara lika viktiga 

för en investerare. Företagskultur, IR-anställd och analytiker har tilldelats minst poäng 

som enskilda variabler. Hållbarhetsutveckling anses vara viktigare och har tilldelats 

större vikt, då detta anses vara en vital förutsättning för att kunna bemöta framtidens 

krav. Förr eller senare måste alla företag rätta sig efter ett miljö- och socialanpassat 

synsätt, varför de företag som redan nu delger detta har en fördel. För att inkludera 

antal pressmeddelanden har företag som under ett år angett över 30 pressmeddelanden 

bedömts ha god kommunikationsvilja och därför tilldelats större vikt. Företag under 

denna gräns tilldelades inga poäng. Gränsen för 30 pressmeddelanden utformades 

genom en överblick av det sammanställda materialet, där 30 stycken ansågs vara en 

legitim gräns att dra för att kunna bestämma vad som är mycket och lite. Vidare kunde 

det utläsas att många företag publicerade mellan 20-25 pressmeddelanden, vilket 

gjorde att 30 blev en naturlig gräns för att kunna urskilja vilka som kommunicerar mer 

frekvent med sina intressenter.  
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4.3 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur kan mätas på olika sätt. Uppsatsens avsikt är dock att kartlägga om en 

viss kapitalstruktur över tid påverkar ett företags val av transparens. Detta gör att 

skuldsättningsgrad inte anses vara ett lämpligt mått, då måttet kan variera kraftigt 

mellan år och således inte ger det stabila mått på kapitalstruktur som uppsatsen avser 

att mäta. Skuldsättningsgrad påverkas även av hur företag väljer att redovisa olika 

poster, beroende på hur de avser att framställa resultatet. I uppsatsen används soliditet 

som mått på kapitalstruktur, således företagets andel av eget kapital i förhållande till 

totala tillgångar. Även om ett företag hade velat framställa sitt soliditetsmått på ett 

annorlunda sätt anses detta svårare då soliditet innefattar balansomslutningen, medan 

skuldsättningsgrad beror på vilka poster företaget väljer att ta med och hur väl dessa 

redovisas. Soliditetsmåttet är mer stabilt över tiden, samt går att härleda till risken att 

investera i ett företag. Det finns även ett omvänt samband mellan skuldsättning och 

soliditet, att hög skuldsättning innebär låg soliditet.  

Uppsatsens hypotes är att företag med hög soliditet är mer transparenta för att sänka 

kostnaden för eget kapital. Kostnaden för eget kapital härleds från Capital Asset Price 

Model: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 𝐸 𝑟𝑚  − 𝑟𝑓  

 𝑟𝑓 = Riskfri ränta 

 𝛽 = Beta 

 𝐸 𝑟𝑚  − 𝑟𝑓 = Marknadens riskpremium 

Vidare används Weighted Average Cost of Capital för att beräkna den totala 

kapitalkostnaden, där eget kapital över totalt kapital multipliceras med kostnaden för 

eget kapital. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝑆
𝑟𝑒 +

𝑆

𝐸 + 𝑆
 1 − 𝑡 𝑟𝑑  

 
𝐸

𝐸+𝑆
= Andel eget kapital av totalt kapital 

 𝑟𝑒 = Avkastningskrav på eget kapital 

 
𝑆

𝐸+𝑆
= Andel främmande kapital av totalt kapital 

  1 − 𝑡 = Skattesats 

 𝑟𝑑 = Avkastningskrav på främmande kapital 
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Detta indikerar att om företaget har en högre 
E

E+S
 är det viktigare att sänka re  genom 

ökad transparens. Summan av eget kapital och skuld, det vill säga totalt kapital, 

motsvarar företagets totala tillgångar varför detta är jämförbart med soliditetsmåttet. 

Dock beräknas 
E

E+S
 på företagets marknadsvärde medan soliditet är baserat på det 

bokförda värdet. Oavsett om marknadsvärdet eller det bokförda värdet används i 

beräkningen är det fortfarande andel eget kapital i förhållande till företagets totala 

tillgångar som mäts. Då uppsatsen efterfrågar företagets egen syn på kapitalstrukturen, 

vilket redovisas genom bokförda värden, passar soliditetsmåttet väl.   

Det är dock viktigt att vara medveten om att uppsatsen, genom att använda soliditet, 

bortser från att det finns olika sorters skuld. Den skuld som kan härledas till konflikten 

mellan ägare och långivare är den räntebärande skulden. Här inkluderas inte 

leverantörsskulder, skatteskulder etcetera. Viss skuld kan även liknas mer vid eget 

kapital, till exempel konvertibler. Utöver detta kan en del justeringar bland annat för 

leasing vara relevant för att bedöma företagets totala andel skuld. Emellertid är 

uppsatsens avsikt att kartlägga om företag med en kapitalstruktur, där det är viktigare 

att fokusera på kostnaden för eget kapital än kostnaden för skuld, använder sig av 

högre grad av transparens för att sänka investerarnas avkastningskrav. För detta anses 

soliditet vara ett passande mått.   

Möjligtvis hade studiens resultat förändrats om ett annat mått än soliditet använts. Om 

skuldsättningsgrad hade utgjort mått på kapitalstruktur skulle det vara svårt att skapa 

ett rättvisande medelvärde, då det är stor spridning på skuldsättningsgrad mellan år. 

Exempelvis kan den förändras från 400 gånger till 11 gånger på ett år. Samtidigt som 

skuldsättningsgraden kan anses som ett olämpligt mått har den även fördelar. Om 

nettoskuldsättningsgraden använts hade det inneburit att enbart räntebärande skulder 

hade beaktats. Detta hade varit mer lämpligt i relation till konflikten mellan ägare och 

långivare. En sådan aspekt hade varit önskvärd att inkludera i studien, men valet av 

soliditetsmåttet anses trots allt vara rättvisande gällande ett företags kapitalstruktur.  

Ett resonemang kring vem soliditetsmåttet riktar sig till kan även vara lämpligt. 

Soliditet används till högre grad, än till exempel skuldsättning, för att kommunicera 

med investerare. Därmed kan soliditet innefatta information som företaget vill 

uppmärksamma investerare på. Antingen uppfattas graden av soliditet som positivt 
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eller negativt av investerare, vilket i sig kan betraktas som en del av företagets 

transparens. Vissa upplever hög soliditet som positivt och kräver därmed inte lika hög 

informationsdelgivning medan andra upplever hög soliditet som mindre attraktivt och 

därför efterfrågar mer informationsdelgivning. Detta är dock helt beroende av 

investerarnas egna preferenser, vilket gör att det är svårt att inkludera uppfattningen av 

soliditet som ett mått på transparens.  

En begränsning med måttet på kapitalstruktur är att det är baserat på ett medelvärde 

över tre år. Genom att använda en sådan uträkning kan det leda till mer eller mindre 

stabila mått. Ett företag som drastiskt har förändrat sin soliditet under tre år, till 

exempel från 30 till 60 procent, kommer att få ett mer missvisande medelvärde baserat 

på större volatilitet i jämförelse med ett företag som enbart har förändrat sin soliditet 

med två procent under åren. Detta problem kan undvikas genom att testa varje års 

soliditet för sig mot transparens. Emellertid är inte uppsatsens strävan att kartlägga om 

ett specifikt års soliditet har inverkan på informationsdelgivningen, utan snarare om 

någon form av målkapitalstruktur påverkar. Denna anses kunna mätas som ett medeltal 

över tre år. Vidare har soliditetsmaterialet en stor spridning med ett lägsta värde på 14 

procent och ett högsta på 77 procent. Detta innebär en stor variation i materialet. Dock 

har hälften av observationerna en medelsoliditet mellan 33-51 procent, vilket gör att 

materialet är normalfördelat.  

 

4.4 Andra variabler som kan påverka transparens 

Graden av transparens kan påverkas av fler faktorer. Som tidigare nämnts avser 

uppsatsen även att kartlägga ett eventuellt samband mellan företags 

informationsdelgivning och företags bransch- och börstillhörighet. Då endast två 

branscher inkluderas i studien kan inga generella slutsatser dras, dock kan det avgöras 

om skillnader föreligger i användandet av transparens mellan dessa två branscher. Det 

kan förväntas att trender inom en viss bransch påverkar graden av 

informationsdelgivning, varför detta samband kanske kan bestämma graden av 

transparens. Vidare kan möjligen en specifik kapitalstruktur också härledas till 

branschtillhörighet, varför det är vitalt att även studera detta samband. Detta för att inte 

dra felaktiga slutsatser utifrån vad statistiska tester visar. En indelning där endast två 
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branscher väljs gör att uppsatsens avsikt, att härleda transparens till en viss branschtyp, 

till viss del förloras. Att välja branscherna industri och sällanköp är trots det ett aktivt 

val. Dessa branscher anses ha mest lik förutsättning för informationsdelgivning, vilket 

gör att jämförelser är möjligt med samma transparensmått. Genom att välja två 

branscher har företag noterade på Small Cap, Mid Cap och Large Cap inkluderats i 

studien. Dock är det viktigt att även undersöka börstillhörighetens samband med 

kapitalstruktur för att inte dra felaktiga slutsatser utifrån materialet.  

Vidare undersöks ägarkoncentrationens inverkan på transparens. Ägarkoncentration 

bestäms genom att studera de fem största ägarnas innehav av ackumulerad andel röster 

i företaget. Måttet visar hur koncentrerat ägandet är: äger de fem största ägarna en stor 

del av företaget eller är det ett företag med mer spritt och anonymt ägande? Det kan 

antas att företag med låg ägarkoncentration, och därmed spritt ägande, har större behov 

av att kommunicera och delge information till sina aktieägare. En ägare med en stor 

andel röster förväntas ha sina intressen representerade i företagets styrelse. Därmed är 

denna ägare väl insatt i företaget och transparens är inte lika betydelsefullt. På grund 

av detta är det ägandet av andel röster som studeras, inte andel av kapital. Givetvis 

hade det varit intressant att studera båda variablerna då dessa inte alltid 

överensstämmer. Dock grundar sig idén om att ägarkoncentration påverkar transparens 

i att ägaren måste kunna påverka och ha insyn i företaget, vilket andel kapital inte 

säger något om. Valet att studera de fem största ägarna baseras på bristfälligheten att 

enbart beakta den största ägaren. Genom att studera en enskild ägare tas ingen hänsyn 

till om det skulle finnas flera ägare med snarlika innehav av röster. Det är möjligt att 

ett företag kan ha tre ägare som äger vardera 20 procent, medan ett annat företag kan 

bestå av en enskild ägare som äger 30 procent av rösterna. Att betrakta det 30-

procentiga ägandet som mer koncentrerat skulle ge en felaktig bild.  

Möjligen kan även vilken typ av ägare som har störst andel röster i företaget vara 

betydelsefullt. Detta då olika typer av ägare kan ha olika motiv och krav med sitt 

ägande. Likväl kan det antas att dessa storägare, oavsett ägartyp, har sina intressen 

representerade i styrelsen. Detta gör att ägarkoncentration anses vara ett mer relevant 

mått.  
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4.5 Genomförande 

För att fastställa ett samband mellan en viss kapitalstruktur och transparens har 

statistiska tester, i dataprogrammet SPSS, genomförts. Det är viktigt att beakta vilken 

klass datamaterialet håller, vilket kan bestämmas genom att tilldela materialet olika 

skalor. Soliditet, som mäts som ett medeltal över tre år, har testats mot transparens för 

år 2008. Både soliditet och transparens mäts i relativa tal och kan anta alla värden 

inom intervallet noll till hundra. Dessa mått klassificeras därför som kvantitativa. 

Vidare består måtten av så kallade kvotskalor, då skillnad kan anges mellan olika 

mätvärden och de har en absolut nollpunkt. Ägarkoncentration passar också in på 

denna beskrivning. Detta har gjort att parametriska tester har använts för materialet. 

Kraven för testen är att observationerna är ungefär normalfördelade, att stickproven är 

stora och ofta krävs minst intervallskala.
75

 De test som har använts och analyserats är 

enkel regression och ANOVA-tablåer, från vilka statistiska samband kan säkerställas.  

För att få ytterligare djup i studien har även grupperna inom måttet på transparens 

undersökts var för sig mot kapitalstruktur, i syfte att härleda om någon speciell del av 

måttet på transparens har mer betydelse än andra. För att kunna göra detta har 

grupperna, som tilldelats olika poäng, omvandlats till en relativ skala. Omvandlingen 

genomfördes på samma sätt som för transparensmåttet. Alltså kunde även i detta fall 

enkel regression och ANOVA-tablåer användas för att analysera materialet. Dock har 

detta inte kunnat utföras för gruppen ”Risker”, då vissa av riskvariablerna inte har 

funnits relevanta för samtliga företag. Därför har denna grupp inte blivit testad som en 

enhet mot kapitalstrukturen, utan endast varje variabel för sig, vilket diskuteras nedan.  

Vidare fanns en önskan om att undersöka varje enskild variabel för sig mot 

kapitalstrukturen, samt börstillhörighet och branschtillhörighet mot transparens. För att 

genomföra detta har en omkodning varit nödvändig och icke-parametriska tester 

använts. Tester av sådan karaktär ställer inte lika höga krav på datamaterialet, varför 

testerna blir mindre detaljerade. Detta har dock varit nödvändigt för att kunna utföra 

tester som innehåller kvalitativa dikotoma variabler i nominalskala, vilket gäller 

variablerna inom transparensmåttet, börstillhörighet och branschtillhörighet.  
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Vid test av varje enskild variabel har en nolla ersatt om företaget inte delger en viss typ 

av information. En etta har representerat om de använder en viss typ av 

informationsdelgivning. Soliditeten har sedan kunnat testas mot varje enskild variabel 

genom Mann-Whitney test. Branschtillhörighet har testats mot transparensmåttet i 

kvotskala, vilket också har resulterat i Mann-Whitney test. Här har sällanköp delgetts 

en nolla och industri en etta. Ett sådant test har inte gått att genomföra med 

börstillhörighet eftersom dessa består av tre grupper. Vidare har varje 

transparensvariabel för sig testats mot bransch- eller börstillhörighet. Då alla variabler 

i dessa test är dikotoma har χ
2
-test använts. Mer om dessa test nedan.  

För att kunna utföra ytterligare icke-parametriska test har variablerna soliditet, 

transparens och ägarkoncentration i vissa fall kodats om. Intervallet 0-100 har 

grupperats i fyra respektive två delar, 0-25, 26-50, 51-75 och 76-100, samt 0-50 och 

51-100. Nackdelen med detta är att viktiga informationsdetaljer går förlorade. 

Informationsförlusten har tagits i beaktning vid tolkning av sådana tester. 

 

4.5.1 Enkel regression 

En enkel regression mäter samband mellan två variabler. Ett positivt samband innebär 

att höga värden på den ena variabeln motsvaras av höga värden på den andra variabeln 

och vice versa. Sambandet gäller för ett genomsnitt av datamaterialet och representerar 

således inte varje enskild observations påverkan. Det är dock inte tillräckligt att avgöra 

om ett samband är positivt eller inte, utan är också viktigt att avgöra hur pass starkt 

detta samband är. Detta mäts med hjälp av ett spridningsdiagram. Ju större spridning 

desto svagare samband.
76

 

För att kunna göra en regression krävs att datamaterialet är normalfördelat.
77

 Det är 

även viktigt att resonera kring vad som är orsak och vad som är verkan vid analys av 

samband, det vill säga vilken variabel som är oberoende respektive beroende.
78

 

Regressioner har använts i studien för att studera samband mellan till exempel relativ 

transparens och relativ soliditet och mellan relativ transparens och ägarkoncentration. 
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Regressionens resultat presenteras dels i ett spridningsdiagram, dels i en ANOVA-

tablå. Från ANOVA-tablån kan det utläsas om sambandet är signifikant eller ej, det 

vill säga om nollhypotesen ska förkastas eller accepteras.
79

  

 

4.5.2 Mann – Whitney test 

Mann-Whitney är ett icke-parametriskt test som används vid analys av två oberoende 

stickprov. Analysen har sin utgångspunkt i en nollhypotes som innebär att det inte 

finns någon skillnad mellan fördelningarna i de båda populationerna stickproven är 

tagna från.
 
Fördelen med Mann-Whitney test är att observationerna inte behöver vara 

normalfördelade så länge dessa är oberoende. Variabler kan dessutom vara av olika 

skalor, förutsatt att en av variablerna är dikotom och den andra går att rangordna efter 

storlek.
80

 Mann-Whitney test har använts i studien vid till exempel test av 

transparensgruppernas enskilda variabler mot den relativa soliditeten. Resultatet av 

testet presenteras i en tabell där den dikotoma variabeln ställs i relation mot en annan 

variabel. Om testet har en signifikansnivå med ett p-värde mindre än fem procent är 

det statistiskt säkerställt att nollhypotesen är falsk och ska förkastas. 

 

4.5.3 χ2 – test 

χ
2
-metoden används vid analys av frekvenstabeller. Detta görs genom att jämföra de 

absoluta frekvenserna i en frekvenstabell med de frekvenser som förväntas enligt den 

formulerade nollhypotesen. Därefter kan beslut tas om nollhypotesen ska accepteras 

eller förkastas.
81

 Ett p-värde under fem procent innebär att det finns ett signifikant 

samband mellan variablerna och nollhypotesen ska förkastas. Finns det ingen 

signifikans är p-värdet över fem procent och nollhypotesen accepteras.
82

  

För att kunna använda χ
2
-metoden får inte datamaterialets förväntade frekvenser vara 

alltför små. Ingen av de förväntade frekvenserna får understiga ett och högst 20 
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procent av frekvenserna får understiga fem.
83

 Testet används i studien i de fall då 

nominella variabler testas mot varandra, som till exempel då börs och bransch har 

testats mot de enskilda variablerna inom varje transparensgrupp.   
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5. Resultat och analys 

Kapitlet inleds med en presentation av uppsatsens resultat. Resultatet efterföljs av en 

analys, vilken ligger till grund för senare slutsatser. Detta genom att frågeställningar, 

syfte, den teoretiska referensramen och det empiriska tillvägagångssättet ställs i 

relation till varandra.  

5.1 Resultat 

Nedan presenteras uppsatsens resultat. De test som ligger till grund för resultaten och 

senare analys återfinns i appendix C. 

 

5.1.1 Kapitalstrukturens påverkan 

För att kartlägga om det föreligger ett samband mellan ett företags transparens och 

kapitalstruktur har enkel regression använts. Variablerna soliditet, som ett medeltal 

baserat på år 2006-2008, och det sammanlagda måttet för transparens har ställts i 

relation till varandra. Detta har visat på ett signifikant samband mellan ett företags 

soliditet och graden av transparens. Emellertid är det inte sambandet som förutsågs 

genom uppsatsens huvudhypotes; att företag med lägre andel skuld är mer transparenta 

gentemot sina aktieägare, då ökad transparens kan förväntas leda till minskad 

informationsasymmetri och därmed lägre kostnad för det egna kapitalet. Ur 

spridningsdiagrammet nedan kan det konstateras att företag med lägre soliditet har en 

högre grad av informationsdelgivning, medan företag med högre soliditet delger 

mindre information. Således är det företag med en högre andel främmande kapital som 

delger mer information.   
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Diagram 1 

Det ovan nämnda sambandet har granskats ytterligare med Mann-Whitney tester och 

χ
2
-tester. Testen, där enskilda transparensvariabler samt olika transparensgrupper har 

testats mot soliditet, visar på samma relation som går att utläsa från diagram 1.  

Det finns ett signifikant samband mellan ett övervägande antal av 

transparensvariablerna och soliditet. Sambandet visar att företag med en högre andel 

eget kapital inte delger transparensvariabler lika frekvent som företag med lägre 

soliditet. Variablerna industrispecifika detaljer, trender, marknadsandel, konkurrenter, 

finansiella mål, IR-anställd och analytiker förekommer oftare hos företag med lägre 

soliditet (tabell 7).  

Tabell 7 

Transparensvariabel Testas mot Signifikans 

Finansiella mål Soliditet 0,003 

Planer för framtida investeringar Soliditet 0,467 

Trender Soliditet 0,028 

Industrispecifika detaljer Soliditet 0,002 

Konkurrenter Soliditet 0,005 

Marknadsandel Soliditet 0,007 

Hållbarhetsutveckling Soliditet 0,108 

Företagskultur Soliditet 0,104 

Pressmeddelanden (över 30) Soliditet 0,008 

IR-anställd Soliditet 0,011 

Analytiker Soliditet 0,025 
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Även mellan variabeln pressmeddelande och soliditet finns ett signifikant samband. 

Majoriteten av företag som har publicerat fler än 30 pressmeddelanden under år 2008 

har en lägre andel eget kapital (tabell 7).  

De variabler som ej visar på signifikanta samband är företagskultur, 

hållbarhetsutveckling, industrispecifika nyckeltal och planer för framtida investering. 

Här går det inte att urskilja om företag, med hög respektive låg soliditet, oftare 

använder sig av dessa variabler. Dock är det endast ett företag som delger variabeln 

industrispecifika nyckeltal, varför ett rättvisande samband inte kan fastställas.  Ett 

icke-signifikant förhållande går även att utläsa då gruppen ”Ansvar” har testats mot 

soliditet. Inget signifikant samband har kunnat fastställas mellan företags 

kapitalstruktur och transparens i form av gruppen ”Ansvar”. Emellertid visar de 

resterande grupperna; ”Industri”, ”Konkurrens”, ”Potential” och 

”Kommunikationsvilja”, på ett signifikant samband med låg soliditet (tabell 8). 

Tabell 8 

Transparensgrupp Testas mot Signifikans 

Potential Soliditet 0,002 

Industri Soliditet 0,002 

Konkurrens Soliditet 0,001 

Ansvar Soliditet 0,079 

Kommunikationsvilja Soliditet 0,000 

I gruppen ”Risker” har varje variabel testats för sig och därmed inte den enskilda 

gruppen. Dessa test visar att det inte går att urskilja något mönster gällande råvaror, 

import samt produktion och soliditet. Företag med en viss soliditet använder sig inte av 

dessa variabler i en större utsträckning än något annat företag (tabell 9). 

Tabell 9 

Transparensvariabel Testas mot Signifikans 

Råvaror Soliditet 0,579 

Import Soliditet 0,678 

Produktion Soliditet 0,718 

Genom att dela in soliditets- och transparensmåttet i ytterligare grupperingar har fler 

tester kunnat utföras. Testerna visar på samma signifikanta samband som diagram 1, 

företag med låg soliditet är mer transparenta. Exempelvis använder företag med en 

soliditet mellan 0-50 procent en högre grad av transparens än företag som har en 

soliditet mellan 51-100 procent.  
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5.1.2 Ägarkoncentrationens påverkan 

Test mellan ägarkoncentration och transparens visar att det inte finns något signifikant 

samband mellan variablerna. Således kan det inte urskiljas om en viss typ av 

ägarkoncentration leder till en högre grad av informationsdelgivning.    

 
Diagram 2 

Test som delar in ägarkoncentration i grupper visar på ett starkare samband än i 

diagram 2. En övervägande del av företagen med ägarkoncentration över 60 procent 

har en lägre transparens, medan en majoritet av företagen som har en 

ägarkoncentration under 60 procent har en högre transparens.  

Dock finns signifikanta samband mellan ägarkoncentration och variabeln 

pressmeddelande. Företag med en högre ägarkoncentration använder sig inte i samma 

utsträckning av pressmeddelande som företag med lägre ägarkoncentration.     

Tabell 10 

Transparensvariabel Testas mot Signifikans 

Pressmeddelanden (över 30) Ägarkoncentration 0,033 

Övriga transparensvariabler Ägarkoncentration Nej 
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5.1.3 Bransch- och börstillhörighetens påverkan 

Faktorn bransch visar på ett icke signifikant samband med transparens samt de 

enskilda transparensvariablerna. Därmed kan det fastställas att branschtillhörighet, 

sällanköp eller industri, inte påverkar företags informationsdelgivning. Dock är en 

transparensvariabel signifikant, import (tabell 11). Detta test visar att företag i 

sällanköpsbranschen oftare delger information om import. 63 procent av dessa företag 

delger denna information medan endast 16 procent av företagen i branschen industri 

delger importinformation. Tester mellan bransch och soliditet har även genomförts, 

vilket visar på ett icke signifikant samband. Således finns det inget samband mellan 

branschtillhörighet och en viss soliditet. Även om transparens och soliditet delas in i 

grupper kvarstår det icke-signifikanta sambandet med bransch.  

Tabell 11 

Transparensvariabel Testas mot Signifikans 

Import Bransch 0,000 

Övriga transparensvariabler Bransch Nej 

Test mellan börstillhörighet och en del transparensvariabler visar dock på signifikanta 

samband. De variabler som är signifikanta är företagskultur, hållbarhetsutveckling, 

analytiker, IR-anställd och pressmeddelande. Företag på Large Cap använder sig mer 

frekvent av dessa variabler i jämförelse med företag på Mid och Small Cap. 

Exempelvis har alla företag på Large Cap en beskrivning av hållbarhetsutveckling, 

medan det endast är hälften av alla företag på Small Cap som beskriver detta. Vidare är 

det betydligt vanligare att företag på Large Cap har en särskild IR-anställd. 90 procent 

av alla Large Cap företag har en sådan anställd, till skillnad från Small Cap där endast 

25 procent har en IR-anställd. Liknande samband råder mellan analytiker och 

börstillhörighet. 81 procent av Large Cap företagen anger att de bevakas av analytiker, 

medan 27 procent av företagen på Small Cap har angivit detta. Dessutom är det 

vanligare att företag på Large Cap publicerar fler pressmeddelanden. 57 procent av 

Large Cap företagen gav ut mer än 30 pressmeddelande under år 2008, till skillnad 

från företag på Mid och Small Cap där respektive 22 procent och 20 procent 

publicerade fler än 30 pressmeddelanden. Se appendix C och tabell 12. 
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Tabell 12 

Transparensvariabel Testas mot Signifikans 

Hållbarhetsutveckling Börs 0,000 

Företagskultur Börs 0,025 

Pressmeddelanden (över 30) Börs 0,005 

IR-anställd Börs 0,000 

Analytiker Börs 0,000 

Övriga transparensvariabler Börs Nej 

Vid en ytterligare gruppindelning av transparens visar testen på ett signifikant 

samband med börstillhörighet. En majoritet av företagen på Small Cap är mindre 

transparenta i jämförelse med företag på Large Cap. Gällande Mid Cap råder det 

likvärdiga förhållanden. Det är exakt lika många företag som är mindre transparenta 

som mer transparenta. Det finns även ett samband mellan soliditet och börstillhörighet. 

Endast 10 procent av företagen på Large Cap har högre soliditet, medan det är 41 

procent av företagen på Small Cap som har högre soliditet. Se appendix C. 

De genomförda testen visar att det finns ett starkt samband mellan kapitalstruktur och 

en viss grad av transparens. Således kan uppsatsens mothypotes förkastas, att företag 

med låg andel skuld använder sig av mer transparens än företag med hög andel skuld. 

Det råder ett motsatt förhållande där företag med låg andel skuld använder sig av 

mindre transparens och företag med hög andel skuld använder sig av mer transparens. 

Därmed accepteras nollhypotesen.  

Även mothypoteserna gällande den andra frågeställningen kan delvis förkastas. 

Branschtillhörighet påverkar inte hur transparent ett företag är. Låg ägarkoncentration 

visar ett svagt samband med mer transparens, dock är detta inte signifikant. Däremot 

visar vissa tester mellan börstillhörighet och transparens ett signifikant samband.  
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5.2 Analys 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras uppsatsens resultat utifrån tidigare studier 

samt uppsatsens teoretiska och institutionella perspektiv. 

 

5.2.1 Diskussion om kapitalstrukturens effekter 

Studiens resultat visar på ett intressant samband. Uppsatsens huvudhypotes, att företag 

med lägre andel skuld använder sig av mer transparens än företag med högre andel 

skuld, förkastas. Denna hypotes har formulerats utifrån tidigare studiers samband 

mellan hög transparens och sänkt kostnad för det egna kapitalet, vilket indikerar att 

företag med stor andel eget kapital i högre utsträckning borde intressera sig för ökad 

informationsdelgivning.  

Uppsatsens utfall kan förklaras med ett antal aspekter. En möjlig orsak är att risken för 

en investerare är större i företag med låg soliditet, på grund av ökade konkurskostnader 

och motsättningar mellan långivare och ägare. Enligt agentteorin skapas det en 

intressekonflikt mellan långivare och ägare på grund av att långivares avkastning har 

högre prioritet, vilket blir extra tydligt vid en eventuell konkurs. Långivare får sin 

avkastning i form av räntor och amorteringar innan ägare, varför dessa efterfrågar mer 

stabila kassaflöden. I ett företag med låg soliditet kan dock investerarna tänkas vara 

mer risksökande och förespråka mer riskfyllda investeringar för att få en större chans 

till högre avkastning. Genom att företaget delger mer information ökar investerarnas 

incitament till investering i företag med hög andel skuld, då de har bättre insyn i 

verksamheten. Den ökade insynen gör att aktieägare lättare kan identifiera 

investeringar med högre avkastningsmöjlighet samt att informationsasymmetrin 

minskar och således risken att investera i företaget. Därmed kan en skillnad utläsas i de 

studerade företagen, där låg soliditet leder till en högre grad av transparens. 

Hög andel skuld behöver dock inte vara negativt utan uppfyller vissa viktiga 

funktioner. Skuld leder till mindre kontanta medel tillgängliga för ledningen, vilket 

kan fungera som incitament för effektivare arbete. Således kan till exempel 

överinvesteringsproblemet reduceras, då högre andel skuld inskränker ledningens 

handlingsutrymme. Därmed agerar långivare som kontrollorgan, vilket borde leda till 

att ägarnas behov av transparens och insyn minskas. Om detta vore fallet borde 
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studiens resultat visa att högt belånade företag inte behöver använda sig av en högre 

grad av transparens än företag med låg andel skuld. Dock kan en anledning till 

studiens resultat vara att långivare ställer högre krav på transparens. För att bevilja lån 

kanske långivarna vill ha ett mer transparent företag, både för att underlätta kontroll av 

företaget och för att göra det mer attraktivt på marknaden. 

En annan orsak till studiens resultat kan vara att företag med hög soliditet inte har lika 

påtaglig informationsasymmetri. Visserligen finns konflikten mellan ägare och 

ledning, men motsättningen mellan ägare och långivare är svagare. I företag som är 

högt belånade måste ledningen ta mer hänsyn till långivare och i större utsträckning 

agera i dennes intresse. Därmed får inte ledningen samma utrymme att tillgodose 

ägarnas intressen om dessa skulle strida mot långivarnas. Transparens är ett sätt att 

minska denna motsättning, vilket leder till minskad informationsasymmetri. I företag 

med hög soliditet är inte denna asymmetri lika stark, varför behovet av transparens inte 

är lika nödvändigt.  

Att studien visar på ett samband mellan transparens och kapitalstruktur strider mot 

Akerlof’s ”lemon problem”. Han menar att investerare alltid reducerar ett företags 

aktiepris med en riskpremie, varför det inte spelar någon roll hur transparent ett företag 

väljer att vara. Stämmer teorin borde inte vissa företag använda sig av mer transparens 

än andra, då en sådan informationsdelgivning inte skulle få några positiva effekter för 

företaget. Alltså skulle alla företag vara lika transparenta. Studiens resultat leder till en 

motsättning av detta påstående, då vissa företag delger mer information beroende på 

kapitalstuktur. Detta indikerar att de studerade företagen agerar på en marknad som är 

halvstarkt effektiv, då alla inte har tillgång till lika mycket information. Om 

marknaden hade varit starkt effektiv skulle all relevant information nå samtliga 

investerare omedelbart och graden av informationsdelgivning vara betydelselös.  

Det är viktigt att beakta att information även kan spridas genom handlingar. Enligt 

teorin om pecking order sänder företagets val av finansiering signaler om företagets 

hälsa och framtidsutsikter. Investerare tolkar, enligt teorin, främmande kapital som en 

bättre finansieringsform än att anskaffa kapital genom till exempel en nyemission, 

samtidigt som interna vinstmedel är det mest fördelaktiga alternativet för finansiering. 

Således kan en viss soliditet tolkas på många olika sätt av en investerare beroende på 

hur kapitalstrukturen är utformad och hur kapitalet har anskaffats. Enligt Ross’s studie, 
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”The determinants of financial structure: The incentive-signaling approach”, kan en 

hög soliditet tolkas som något negativt, eftersom investerare kan uppfatta dessa 

signaler som att företag inte har kapacitet att ta an mer skuld. Om detta stämmer borde 

uppsatsens resultat visa att högt belånade företag inte är mer transparenta. Det borde 

snarare leda till att lågt belånade företag finner det viktigt med högre transparens. 

Detta för att visa att företaget faktiskt är sunt och har kapacitet att ta an mer skuld men 

väljer att inte göra det.  

Studiens övergripande resultat, som visar på ett starkt signifikant samband mellan 

transparens och kapitalstruktur, kan således förklaras av många teoretiska aspekter.  

För att skapa en djupare förståelse för resultatet har transparensmåttet brutits ner till 

sina olika variabler och grupper. Detta för att härleda om det är någon speciell del av 

transparens som visar på signifikanta samband med lägre soliditet. Variabelresultatet 

presenteras i tabell 7, där de variabler som inte visar på något signifikant samband är 

planer för framtida investeringar, industrispecifika nyckeltal, hållbarhetsutveckling och 

företagskultur. Planer för framtida investeringar mäts som ett relativt specifikt mått, 

där de flesta företag inte nämner något om vilka investeringar som kan förväntas, 

varför detta antagligen inte visar på signifikans. En anledning kan vara att 

årsredovisningarna som har studerats är från 2008, ett turbulent år som kännetecknas 

av hög osäkerhet. Möjligtvis har osäkerheten lett till att företag har varit försiktiga 

gällande framtidsutsikter och inte velat lova för mycket. Industrispecifika nyckeltal 

redovisades endast av ett bolag, vilket innebär att variabeln inte visar på ett rättvisande 

samband. Hållbarhetsutveckling och företagskultur är variabler som kan anses vara 

trendiga i dagens näringsliv, varför en beskrivning av dessa områden snarare kan 

härledas till att anpassa sig efter en norm och inte kopplas till en viss kapitalstruktur. 

Det är helt enkelt andra faktorer som påverkar företagets redovisning av 

hållbarhetsutveckling och företagskultur. De övriga variablerna visar ett signifikant 

samband med lägre soliditet, alltså är det här skillnader mellan kapitalstruktur och 

transparens kan utläsas.  

Alla variabler, förutom i gruppen ”Risker”, har även testats som grupper. Detta kan 

utläsas från tabell 8 där alla grupper utom ”Ansvar” har ett samband med låg soliditet. 

”Ansvar” består av variablerna företagskultur och hållbarhetsutveckling, varför det är 

självklart att inte heller gruppen visar på ett signifikant samband. Gruppen 
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”Kommunikationsvilja” skiljer sig från de andra grupperna, då denna består av 

information som innefattar företagets aktiva kommunikationsval, inte den beskrivande 

information som delges i årsredovisningar eller på hemsidan. Resultatet visar att 

företag med hög andel skuld har utarbetade strategier för sin kommunikation till 

exempel i form av en speciell IR-anställd. Ingen av variablerna som ingår i gruppen 

”Risker” påvisar något signifikant samband (tabell 9). Det icke signifikanta sambandet 

kan bero på att det var få företag som redovisade variablerna på ett tillfredställande 

sätt. 

 

5.2.2 Diskussion om ägarkoncentrationens effekter  

Uppsatsen avser inte endast att kartlägga kapitalstrukturens påverkan på transparens, 

utan har även utformat hypotesen om att lägre ägarkoncentration borde leda till mer 

transparens. Emellertid förkastas hypotesen, då det inte finns ett signifikant samband. 

Som kan utläsas ur diagram 2 kan ett samband urskiljas, men ej fastställas, då 

signifikansen inte når tillfredställande nivåer. Sambandet indikerar dock att företag 

med lägre ägarkoncentration använder sig av mer transparens. Som kan utläsas i tabell 

13, där transparens fördelats i två grupper, är företag med ägarkoncentration över 60 

procent mindre transparenta än företag med lägre ägarkoncentration. 

Tabell 13 

Transparens/ 

Ägarkoncentration 

< 50 % > 50 % Totalt 

< 60 % 45,3 % 54,7 % 100 % 

> 60 % 58,3 % 41,7 % 100 % 

Att informationsdelgivningen ökar vid lägre ägarkoncentration kan bero på att 

informationsasymmetrin är större i företag med fler anonyma ägare. Därmed 

efterfrågar investerare mer transparens för att minska asymmetrin. Företag som har en 

högre ägarkoncentration har ofta storägare som representeras i styrelsen, vilket innebär 

att ägaren har bättre insyn i företaget och ledningen inte har lika stort 

handlingsutrymme. Anledningen till att sambandet inte är signifikant beror möjligtvis 

på val av mått på ägarkoncentration. Alternativt hade fler eller färre ägare än fem 

stycken kunnat ingå i beräkningen. En annan anledning är att det inte enbart är 

ägarkoncentration som påverkar transparens, utan även vilken typ av ägare det är. 

Institutionella ägare har kanske högre krav på informationsdelgivning än privata ägare. 
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En institutionell ägare, så som en fond, ställer eventuellt högre krav på transparens för 

att kunna övervaka den stora andel företag som fondens portfölj består av.  

Vid test av de enskilda transparensvariablerna mot ägarkoncentration kan endast ett 

signifikant samband konstateras. Detta är variabeln pressmeddelande, tabell 10. 

Företag med lägre ägarkoncentration använder sig i större grad av pressmeddelanden 

än företag med högre ägarkoncentration. Sambandet kan förklaras med att 

pressmeddelanden är ett bra sätt att uppdatera många investerare med information på 

samma gång. Större ägare är redan insatta i vad som händer i företaget, medan spritt 

ägande leder till anonymitet och större behov av kontinuerlig kommunikation. 

 

5.2.3 Diskussion om bransch- och börstillhörighetens effekter 

En annan faktor som kan tänkas påverka transparens är vilken bransch ett företag 

tillhör. Möjligtvis finns vissa trender och normer som råder inom specifika branscher, 

vilket påverkar graden av informationsdelgivning. Dock visar studiens resultat inte på 

något signifikant samband mellan branschtillhörighet och transparens. Förklaringen är 

att uppsatsen endast innefattar två branscher, sällanköp och industri. Skulle till 

exempel hälsovård och finansbranschen ha valts, hade förmodligen större skillnader 

kunnat urskiljas. Ett sådant branschval hade emellertid skapat svårigheter att mäta 

transparens på ett jämförbart sätt. Den transparensvariabel som ändå visar på en 

signifikant skillnad mellan branscher är import (tabell 11). Denna variabel är inte 

signifikant med kapitalstruktur, och därför kan det tänkas att det är andra faktorer som 

påverkar, så som branschtillhörighet. Sambandet visar att företag inom sällanköp 

oftare delger information om import än företag inom industri. Troligtvis är import en 

viktigare variabel för branschen sällanköp, då dessa företag ofta importerar färdiga 

produkter från andra länder och leverantörer. Företag inom industri delger mer 

frekvent information om produktion och beroende av kritiska råvaror, vilket kan göra 

att import inte får lika stort fokus. Möjligtvis finns det normer inom branschen 

sällanköp som lägger mer vikt vid information om import medan det i 

industribranschen, med fler tillverkande företag, tycks vara mer betydelsefullt att delge 

information om produktion och råvaror.  
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För att resonera kring orsak och verkan har även tester mellan kapitalstruktur och 

branschtillhörighet genomförts. Mellan de två utvalda branscherna finns inget 

signifikant samband med en viss soliditet. Detta kan än en gång bero på att de två 

branscherna är relativt lika. Eftersom det inte finns några signifikanta samband är 

risken mindre att felaktiga slutsatser dras av resultaten. Hade det funnits signifikanta 

samband mellan alla tre variabler; bransch, kapitalstruktur och transparens, hade det 

varit svårare att bestämma vad som påverkar transparens. Om bransch påverkar 

kapitalstruktur, som i sin tur påverkar transparens, blir det svårt att urskilja om 

transparens är påverkad av kapitalstruktur eller bransch.  

Transparens påverkas även av börstillhörighet. På en större börs är det sannolikt att det 

finns större krav från marknaden på en högre grad av informationsdelgivning. De 

tester som genomförts styrker denna uppfattning. Några av transparensvariablerna går 

att härleda till en större börs (tabell 12). Ur tabellen nedan kan utläsas att det till 

exempel är vanligare för företag på Large Cap att ha en IR-anställd, att delge fler 

pressmeddelanden och ange vilka analytiker som följer företaget. Företag på Large 

Cap är i större utsträckning stora internationella företag, vilket gör att de har högre 

krav på informationsdelgivning men även större resurser att lägga på 

transparensområdet.  

Tabell 14 

Transparensvariabel/ 

Börs 

IR-anställd Pressmeddelande Analytiker 

Small 25 % 20,5 % 27,3 % 

Mid 50 % 22,2 % 83,3 % 

Large 90,5 % 57,1 % 81 % 

De enda variablerna av den beskrivande informationen som kan hittas i 

årsredovisningar eller på hemsidan, vilka är signifikanta med börstillhörighet, är 

hållbarhetsutveckling och företagskultur. Dessa variabler har tilldelats lägst poäng i det 

utformade transparensmåttet, eftersom de inte anses bidra med lika central information 

för ett investeringsbeslut. Att delge information om ansvarsvariabler kan snarare 

härledas till att anpassa sig efter en trend, vilket företag på Large Cap har mer resurser 

till att göra. Detta leder till att företag på Large Cap är mer transparenta inom vissa 

variabler än företag på de mindre börserna.  
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En ytterligare gruppindelning av transparensmåttet visar på ett övergripande samband 

mellan transparens och börstillhörighet, där Large Cap är mer transparent. Vidare visar 

en gruppindelning av soliditet att börs och soliditet har ett signifikant samband. Det 

finns fler företag på Small Cap med hög soliditet än företag på Large Cap. Därmed kan 

det vara möjligt att en viss börs har koppling till en viss kapitalstruktur och att en viss 

kapitalstruktur har koppling till en viss transparens. Således behöver det inte vara 

kapitalstruktur som i grunden påverkar transparens, utan endast börstillhörighet som 

har betydelse. Eftersom det finns fler företag med låg soliditet på Large Cap, den börs 

som är mest transparent, kan det se ut som att soliditet påverkar transparens. Detta kan 

dock vara ett skensamband vilket egentligen beror på att företag med låg soliditet kan 

härledas till Large Cap. Dock visar test att majoriteten av de undersökta företagen på 

samtliga börser har en lägre soliditet, enligt den förenklade indelningen av soliditeten 

0-50, 51-100 procent (tabell 15). Alltså finns en god spridning av företag med lägre 

soliditet på alla börser, vilket gör att sambandet som härleds till många företag med 

lägre soliditet på Large Cap reduceras.  

Tabell 15 

Soliditet/ 

Börs 

< 50 % > 50 % Totalt 

Small 59,1 % 40,9 % 100 % 

Mid 80,6 % 19,4 % 100 % 

Large 90,5 % 9,5 % 100 % 

Både måtten på kapitalstruktur och transparens har förenklats, i form av två grupper 

(0-50, 51-100 procent), för att genomföra test med börstillhörighet. Givetvis leder detta 

till ett visst informationsbortfall och att detaljrikedom försvinner. Därmed är testen inte 

lika rättvisande som test som inte kräver grupperingar. Bevis för detta kan konstateras 

då det endast var vissa transparensvariabler som blev signifikanta med börstillhörighet 

vid de första testerna med de initiala måtten på transparens och kapitalstruktur, se 

tabell 12. Finns ett starkt samband mellan börs och transparens borde detta 

framkomma i fler variabler än de som blev signifikanta. Analyseras de enstaka 

variablerna är det tydligt att kapitalstruktur påverkar de variabler som är mer 

informativt beskrivande och har tilldelats en högre poäng i transparensmåttet, se tabell 

7. Därmed är det inte så konstigt att börstillhörighet påverkar företagskultur och 

hållbarhetsutveckling eftersom dessa inte anses vara lika informativt beskrivande, utan 

snarare kan härledas till trender i dagens samhälle.  
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Ovanstående resonemang leder till att uppsatsens hypotes, vilken börs och bransch ett 

företag är aktivt i påverkar företagets användande av transparens, delvis accepteras. 

Vilken bransch ett företag tillhör, sällanköp eller industri, påverkar inte ett företags 

användande av transparens. Emellertid finns ett signifikant samband mellan viss typ av 

transparens och börstillhörighet.  

Således påverkas olika delar av transparensmåttet av skilda faktorer. Studiens resultat 

visar att mer informationsdelgivning inom grupperna ”Potential”, ”Industri” och 

”Konkurrens” har samband med lägre soliditet. Gruppen ”Risker” visar inte signifikant 

samband med någon faktor. Det är viktigt att påpeka att alla företag delger generell 

information om risker, men en fördjupning inom riskerna i form av råvaror, produktion 

och import är mer sällsynt. Anledningen till att variablerna inte delges i lika hög grad 

som de andra kan vara att de innefattar känslig information. Gruppen ”Risker” väger 

tungt i transparensmåttet eftersom sådan information avslöjar företagets kritiska 

punkter. Givetvis är sådan information inte önskvärd att delge alla i ett företags 

omgivning, som till exempel konkurrenter. Graden av informationsdelgivning i 

gruppen ”Ansvar” har inget signifikant samband med kapitalstruktur, däremot med en 

större börs.  Gruppen ”Kommunikationsvilja” påverkas både av kapitalstruktur och av 

börs. Dock finns det god anledning att anta att det främst är börs som påverkar 

gruppen, då resurser och behov av att till exempel ha en specifik IR-anställd snarare 

kan härledas till ett företags storlek.  
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6. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Kapitlet presenterar de slutsatser som kan dras utifrån uppsatsens resultat. 

Frågeställningarna besvaras och uppsatsens bidrag redogörs för. Slutligen 

presenteras förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

Uppsatsens syfte är att kartlägga om det föreligger ett samband mellan transparens, i 

form av handlingar och kommunikation som frivilligt används för att öka insikt i 

företag, och företags kapitalstruktur. För att kartlägga syftet har två forskningsfrågor 

formulerats: 

- Har kapitalstruktur påverkan på hur mycket frivillig information ett företag 

väljer att delge?  

- Kan det urskiljas något samband mellan grad av transparens och ytterligare 

faktorer, så som viss typ av bransch, börs och ägarkoncentration?  

Resultat av statistiska tester visar att kapitalstruktur påverkar hur mycket frivillig 

information ett företag väljer att delge. Ett företag med högre andel skuld använder sig 

av mer informationsdelgivning i årsredovisningar och på hemsidor. Vidare kan det 

konstateras att branschtillhörighet inte visar något signifikant samband med mer eller 

mindre transparens. Vilken börs ett företag tillhör påverkar några av variablerna för 

transparens, vilka visar ett signifikant samband med företag noterade på Large Cap. 

Vad gäller ägarkoncentration kan ett samband urskiljas, där högre ägarkoncentration 

leder till lägre transparens, dock är detta inte signifikant. 

 

6.1.1 Omgivningens krav på transparens 

De senaste åren har det blivit allt viktigare för företag att delge information. 

Utvecklingen har gått framåt sedan svensk kod för bolagsstyrning skapades 2004, i 

syfte att underlätta ägarnas insyn och kontroll av företag. Koden har utformat riktlinjer 

för att en viss typ av information ska delges, något som de flesta företag i studien 

följer. Studiens resultat påvisar dock varians bland företagens informationsdelgivning, 

vilket kan härledas till den information som lämnas utöver dessa riktlinjer. Koden har 
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således lyckats skapa en miniminivå för transparens. Dock är det långt ifrån alla 

företag som lägger tid och resurser på att delge mer information än nödvändigt.  

Det är inte enbart svensk kod för bolagsstyrning som ställer krav på transparens, utan 

även andra faktorer. Som denna uppsats visar kan ett visst företags kapitalstruktur 

påverka informationsdelgivningen. Företag med en högre andel skuld är mer 

transparenta gentemot sina investerare än företag med en lägre andel skuld. Utöver 

kapitalstrukturen har även marknaden, i form av börstillhörighet, påverkan på ett 

företags informationsdelgivning. Företag på en större börs är mer transparenta än 

företag på mindre börser. Denna studie kan däremot inte fastställa att 

branschtillhörighet, sällanköp eller industri, har något samband med grad av 

transparens. En annan faktor som ställer krav på transparens är ägare. Dock visar 

resultat att hur koncentrerat ett ägande är inte har något signifikant samband med 

informationsdelgivning. Den slutsats som emellertid kan dras, av att företag med högre 

andel skuld är mer transparanta, är att ägarna kräver detta för att bli kompenserade för 

den ökade risken i företaget. 

 

6.1.2 Vilket av de två synsätten har empiriskt stöd? 

Resonemanget som fördes i problemdiskussionen, angående den u-formade modellen 

över de två olika synsätten på transparens och kapitalstruktur, brister (bild 2). Studien 

påvisar att ökad transparens inte är lika nödvändigt vid en hög soliditet, vilket det 

borde vara om kostnaden för det egna kapitalet sänks genom ökad 

informationsdelgivning. Detta då kostnaden för det egna kapitalet utgör en större andel 

av den totala kapitalkostnaden i ett företag med högre soliditet. Följaktligen är företag 

med låg andel skuld inte lika transparenta som företag med hög andel skuld. Det råder 

snarare ett mer positivt linjärt förhållande mellan högre transparens och högre andel 

skuld, vilket illustreras i bild 3.  
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Bild 2 

 

Att företag med låg soliditet i större utsträckning delger information än företag med 

hög soliditet stöds av de teorier som säger att ökad skuld leder till ökad risk för 

investerare. I ett företag med hög skuldsättning uppstår konkurs- och agentkostnader, 

vilket gör att ökad transparens kan vara nödvändig för att attrahera investerare. I ett 

sådant företag uppkommer konflikter inte enbart mellan ägare och ledning, utan även 

mellan ägare och långivare. För att minska motsättningen mellan grupperna krävs mer 

transparens. Resultatet indikerar att företag med en hög andel skuld, utöver 

kompensation till investerare i form av en riskpremie, även använder sig av mer 

informationsdelgivning. Detta tyder på att företag själva uppfattar att investerarnas syn 

på högre andel skuld upplevs som mer riskfylld än fördelaktig. Den ökade 

informationsdelgivningen används möjligtvis i syfte att företag själva vill minska 

motsättningen mellan ägare och långivare för att tillgodose investerares intressen. 

Det kan även tänkas att långivares krav på transparens är högre i ett företag med lägre 

soliditet. Om företagets totala kapital består av en högre andel skuld borde långivare ha 

mer inflytande och krav. Detta för att underlätta kontroll av företaget men även för att 

göra det mer attraktivt på marknaden. Därmed måste ledningen ta mer hänsyn till 

Transparens 

Andel skuld i förhållande till 

företagets totala tillgångar 

Bild 3 

Transparens 

Andel skuld i förhållande till 

företagets totala tillgångar 
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långivares intressen. Är transparens något som långivare prioriterar ställs det högre 

krav på att företag anpassar sig och delger mer information. 

I uppsatsen mäts hur frivillig information delges av företagen, således har ingen 

hänsyn tagits till information som kan tolkas av handlingar. Det är dock väsentligt att 

företagsledningen är medveten om den informationstyngd som val av kapitalstruktur 

faktiskt utgör. Detta kan innebära att företagens informationsdelgivning, i form av 

frivilliga handlingar, får mindre betydelse då investerare lägger mer vikt vid att tolka 

företagens mått på kapitalstruktur, till exempel soliditet. Studiens resultat visar att 

företag själva upplever att de behöver vara mer transparenta vid en kapitalstruktur som 

innefattar en högre andel skuld. Det är emellertid viktigt att poängtera att det inte går 

att dra några slutsatser om vad som är mer positivt eller negativt för företagets resultat. 

Följaktligen är det fullt möjligt att företag som är mer transparenta inte tjänar något på 

detta.   

 

6.1.3 Ifrågasättande av tidigare studiers utformning  

Ovanstående resonemang leder till ett ifrågasättande av de tidigare studiernas 

utformning. En möjlig förklaring är att de tidigare studierna inte är bristfälliga utan att 

det faktiskt föreligger ett samband mellan sänkt kostnad för det egna kapitalet och hög 

transparens. Dock är kanske inte företagen medvetna eller ignorerar betydelsen av 

transparens. Företag betraktar möjligtvis transparens snarare som en trend än ett 

medvetet sätt att kommunicera. Det saknas insikt om att informationsdelgivning kan 

användas för att påverka ett företags finansiella situation. Vidare kan en anledning vara 

att studierna som påvisar sambandet är utformade i ett akademiskt sammanhang och 

inte har fått förankring i företagsvärlden. Den eventuella ignoransen av transparensens 

betydelse kan även bero på att kostnaderna som är associerade med ökad transparens är 

för höga. Besparingar som kan göras genom att sänka kapitalkostnaden överväger 

kanske inte kostnaderna, i form av företagets egna och utomstående resurser, för att 

delge mer information.   

De som främst borde gynnas av ökad transparens är enligt teorierna, som diskuterar 

hur kostnaden för eget kapital kan sänkas genom transparens, företag med hög 

soliditet. Emellertid är kanske teorierna snarare applicerbara på högt belånade företag. 
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I företag med hög soliditet är risken och därmed riskpremien för investerare lägre, 

vilket gör att det inte är lika väsentligt för sådana företag att sänka sin riskpremie 

ytterligare. För ett högt belånat företag, där riskpremien är högre, är det viktigare att 

sänka kostnaden för eget kapital. Då detta inte kan göras genom minskad risk används 

istället transparens. Dock består inte ett sådant företag av lika stor andel eget kapital, 

varför denna sänkning kanske inte blir lika effektfull som för ett företag med hög andel 

eget kapital. Därmed borde faktiskt företag med hög soliditet vara intresserade av att 

sänka sin kostnad för det egna kapitalet, vilket uppsatsens resultat strider mot. 

Således kan de tidigare studierna, angående kapitalkostnad och transparens, anses vara 

bristfälliga. Givetvis är det möjligt att transparens har mätts på olika sätt. Emellertid 

har denna studies transparensvariabler baserats på de tidigare studiernas 

transparensmått, vilket gör att detta inte borde vara fallet. De andra studierna, som 

bland annat nämnts i problemdiskussionen, innefattar inte enbart svenska företag och 

naturligtvis kan det finnas nationella skillnader i användandet av 

informationsdelgivning. Det är även tänkbart att vilken tid en studie är utformad kan 

ha betydelse. De tidigare studierna är utförda under olika tidsperioder. Cheng et al’s 

studie från 2006 baseras på data från 2002 och Kristandl et al’s studie från 2007 

baseras på data från 2005. De olika tidsperioderna kan innebära att transparens inte 

hade fått lika stor genomslagskraft, då som nu. De organ som idag kontrollerar 

transparens hade inte hunnit få full effekt. Därmed kan det vara enklare att få ett 

samband mellan kostnaden för det egna kapitalet och transparens, då den generella 

nivån för informationsdelgivning under denna tidsperiod var lägre. Detta eftersom 

många av aspekterna på transparens, som då studerades, idag är lagstadgade. De 

företag som använde sig aktivt av informationsdelgivning belönades för detta genom 

en sänkt kostnad för det egna kapitalet.  

Likväl bör inte förglömmas att det finns studier som förkastar sambandet mellan sänkt 

kostnad för det egna kapitalet och transparens. Uppsatsen kan inte konstatera om detta 

samband existerar eller ej, men skulle sambandet inte existera är det en mycket god 

anledning till varför endast det ena synsättet har empiriskt stöd.  

Givetvis kan tidsaspekten ha en annan betydelse, med hänsyn till konjunktur. 

Uppsatsen baseras på transparens från 2008, ett år som kännetecknas av turbulens och 

lågkonjunktur. I denna kris har risken för konkurs ökat markant både i företagsvärlden 
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och i banksektorn, vilket har skapat en osäkerhet på marknaden. De företag som är 

högt belånade har blivit än mer riskfyllda och osäkra investeringar, vilket gör att det 

kanske är särskilt viktigt med transparens så som uppsatsens resultat indikerar.  

 

6.1.4 Framtidens krav på transparens 

Trots att uppsatsens resultat påvisar skillnader i användandet av transparens är dagens 

krav på transparens betydligt högre än de som fanns 2002 respektive 2005. Som 

nämnts ovan är det svårare för dagens företag att använda sig av transparens för att 

sänka kostnaden för det egna kapitalet, då alla företag är transparenta till en viss 

grundnivå. Kanske kan den frivilliga informationsdelgivningen som används idag 

förknippas med marknadsföring av företag. Det är tänkbart att företag vill skapa en så 

positiv bild som möjligt av företaget, inte enbart till sina investerare utan även till 

andra intressenter, så som kunder, leverantörer och samhället. Då företag är beroende 

av samtliga intressenter, bland annat för att få tillgång till resurser, ligger det i 

företagets intresse att förmedla en attraktiv bild. Detta kan göras genom att vara mer 

transparent gentemot intressenterna.   

Att framställa information på ett visst sätt kräver resurser i form av tid och pengar, 

vilket kanske inte alla företag har kapacitet till. Därmed är det inte märkligt att företag 

på Large Cap är mer transparenta, då de kan tänkas ha bättre tillgång till resurser. Även 

om företag har kapacitet att vara mer transparenta kanske inte fördelarna överväger 

kostnaderna. Företag som är högt belånade upplever att mer transparens skapar 

fördelar i form av minskad informationsasymmetri och risk, vilket gör företaget mer 

attraktivt för investerare. Kanske upplever företag med låg andel skuld inte samma 

fördelar. 

I dagens samhälle går det fortfarande att utläsa skillnader i transparens mellan företag. 

Detta kan företag med rätt kunskap och resurser utnyttja till sin fördel. Fördelar som 

kan skapas med ökad transparens är att lättare få tillgång till resurser, bli mer attraktivt 

för investerare eller möjligtvis sänka kostnaden för eget kapital. Dock indikerar 2000-

talets utveckling att informationsdelgivning i större utsträckning regleras. Det är även 

tänkbart att den rådande finanskrisen, där förtroenden för kapitalmarknaden har 

raserats, leder till att det ställs ytterligare krav på kontroll. Transparens används i detta 
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syfte, varför ökade regleringar av transparens är att vänta. De ökade regleringarna kan 

få effekt av mer likvärdig transparens oberoende av företagstyp, vilket gör att det blir 

ännu svårare för företag att utnyttja transparens till sin fördel. Den eventuella 

kopplingen mellan ökad transparens och sänkt kostnad för det egna kapitalet som 

tidigare studier påvisar kommer vid ett sådant scenario definitivt att försvinna.  

Resonemanget om de två synsätt som presenteras i uppsatsen kan härledas till dagens 

krav på transparens. Kommer regleringarna av transparens att öka ytterligare kan inte 

längre en uppdelning av de två synsätten göras, då alla företag kommer ha likvärdig 

transparens. Således kommer företagen vara mer eller mindre tvingade att lägga 

resurser på transparens, varför det blir svårare att utnyttja fördelarna med ett aktivt 

transparensval. Detta kan leda till negativa konsekvenser för de företag som idag anser 

att fördelarna med ökad transparens inte överväger kostnaderna. Dock är det viktigt att 

beakta att ökad transparens aldrig är negativt för samhället. Minskad 

informationsasymmetri leder till en mer effektiv marknad och minskade 

agentkostnader. Det innebär att investerarna kan förväntas få en starkare position i 

framtiden.  

Det finns emellertid en högsta nivå för hur transparent ett företag kan vara utan att det 

skadar företaget. Viss information kommer alltid vara känslig att delge och därmed 

inte gynna företaget. Sådan information kan ge konkurrenter fördelar och hämma 

innovationsviljan. Vid krav på för hög informationsdelgivning kommer företag inte bli 

motiverade att lägga resurser på innovationer, då dessa kommer delges till alla och inte 

vara till fördel för det enskilda företaget. Självklart kommer krav på sådan typ av 

information aldrig bli lagstadgad, vilket skapar en gräns för hur höga kraven på 

informationsdelgivning kan vara.  

En slutsats som kan konstateras är att det ställs krav på transparens från en mängd 

olika håll. De krav som idag finns på lagstadgad informationsdelgivning kommer i 

framtiden förmodligen att utökas ytterligare. Dessutom finns möjlighet för företag att 

skapa finansiella fördelar genom att vara transparent, vilket skapar krav på företaget ur 

ett egenintresse. Vidare ställs krav på transparens från företagets samtliga intressenter, 

inklusive samhället, vilket kan gynna företagets tillgång på resurser. Långivare kan 

ställa ytterligare krav för att till exempel underlätta kontroll av företag. Oavsett vem 

som ställer krav på informationsdelgivning och vilken avsikt företag har med denna 
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kommer det i framtiden att vara oundvikligt att bortse från de ökade kraven på 

transparens.  

 

6.1.5 Uppsatsens bidrag 

Uppsatsens bidrag är att klargöra vad som kan påverka grad av informationsdelgivning 

som ett företag frivilligt använder. Studien fastställer att kapitalstruktur är en faktor 

som påverkar transparens. Detta har kartlagts genom att undersöka vilket av de två 

synsätten, hög eller låg andel skuld, som leder till ökad transparens. Det kan 

konstateras att företag med hög andel skuld är mer transparenta. Detta leder till ett 

ifrågasättande av de tidigare studierna som förutspår att högre transparens leder till en 

lägre kostnad för det egna kapitalet. Eftersom kostnaden för eget kapital är viktigare 

för företag med hög andel eget kapital, borde ett företag med en sådan kapitalstruktur 

vara mer transparent. Möjligtvis beror detta på att tidigare studier har mätt transparens 

på ett annorlunda sätt. Uppsatsens transparensmått är dock en utveckling av tidigare 

studiers mått. Resonemanget kring hur denna uppsats transparensmått har växt fram är 

ett viktigt bidrag i förståelsen för hur ett eventuellt framtida gemensamt 

transparensmått kan utformas. Dessutom finns det väldigt få studier som undersöker 

kapitalstruktur och transparens, vilket gör att uppsatsen bidrar med ökad förståelse för 

ett relativt outforskat område.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsen undersöker endast om en viss information delges eller ej. Det har inte lagts 

någon vikt vid att tolka och analysera om ett visst företags information är mer 

innehållsrik än någon annans. Hade sådana skillnader undersökts skulle en mer 

nyanserad skillnad av transparens mellan företag kunnat utläsas. Givetvis är detta 

intressant att studera i vidare forskning. För att skapa ytterligare djup i studiens resultat 

kan en kvalitativ ansats användas. Till exempel kan intervjuer genomföras med företag 

med en hög respektive låg andel skuld för att undersöka företags medvetenhet om 

transparensens påverkan. En sådan studie skulle bidra med förståelse för företagets 

tankar och åsikter om transparens.   
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En annan tänkbar studie som kan genomföras är att kartlägga vem som egentligen 

ställer krav på transparens. Är det ett medvetet val av företag ur ett egenintresse eller 

kommer kraven från långivare och andra intressenter i företagets omgivning? Detta 

kan undersökas genom en kvalitativ studie där intervjuer med olika aktörer genomförs.   

Då uppsatsens resultat indikerar att tidigare studier angående kapitalkostnad och 

transparens är bristfälliga skulle en fördjupning inom ämnet vara intressant. En studie 

som kartlägger om det idag finns ett samband mellan kostnad för eget kapital och 

transparens skulle kunna klargöra detta. Ett annat intressant perspektiv är att kartlägga 

transparensens utveckling framöver. Kommer det gå mot ett samhälle som kräver mer 

transparens och därmed regleringar för detta? Det är önskvärt att om några år 

undersöka vilka skillnader som föreligger i företags informationsdelgivning. Har 

användandet av transparens blivit mer likvärdigt eller går det fortfarande att utläsa 

skillnader? 
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7.3 Årsredovisningar 2006, 2007 och 2008 års upplagor 

 

7.3.1 Industri 

ABB 

Acap Invest 

Addtech 

Alfa Laval 

Assa Abloy  

Atlas Copco 

B&B Tools 

BE Group 

Beijer Alma  

Beijer  

Bong 

BTS  

Cardo 

Cision 

Consilium 

CTT Systems 

Duroc  

Fagerhult 

Geveko  

Gunnebo 

Haldex 

Hexagon  

Hexpol 

HL Display 

Indutrade 

Intellecta 

Intrum Justitia 

Lammhults 

Lindab 

Loomis  
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Malmbergs Elektriska 

Midway  

Morphic 

Munters 

NCC 

Nederman 

Nibe 

Niscayah 

Nova Cast 

OEM 

Opcon 

Peab 

Poolia 

Proffice 

PSI  

Rejlers 

Saab 

Sandvik 

SAS 

Scania 

Seco Tools 

Securitas 

Semcon 

Sinter Cast 

Skanska 

SKF 

Studsvik 

Sweco 

Svedbergs 

Systemair 

Transatlantic 

Transcom 

Trelleborg 

Tricorona 

Uniflex 

VBG 

Volvo 

Xano 

ÅF 

 

7.3.2 Sällanköp 

Academia  

A-Com 

Autoliv 

Betsson  

Bilia 

Björn Borg 

Borås Wäveri 

Clas Ohlson 

Elanders 

Electrolux 

Eniro 

Fenix Outdoor 

H&M 

Hemtex 

Husqvarna 

JM 

Kabe 

Kapp Ahl 

Mekonomen 

Metro 

MTG  

Netonnet 

New Wave  

Nobia 

NSP  

Retail and Brands 

Rezidor Hotel  

Skistar 

Swedol 

Ticket 

Unibet 

Venue Retail Group 
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Appendix A. Checklista för insamling av transparensvariabler 

 

Årsredovisningar 2008 (transparensvariabler som används i de slutgiltiga testerna är 

fetmarkerade)

Strategidiskussion   Ja/Nej 

Info om företagets produkter  Ja/Nej 

Produktsegment   Vilka? 

Geografiska segment   Var? 

Storlek på segment   Storlek 

Viktigast segment   Vilket? 

Industrispecifika detaljer   Vilka? 

Trender    Vilka? 

Marknadsandel   Storlek 

Råvaror    Vilka? 

Import    Vilka länder? 

Produktion    Vilka länder? 

Konkurrenter   Vilka? 

Risker    Vilka? 

Hedging    Hur? 

Finansiella mål   Vilka? 

Möjligheter     Vilka? 

Hot    Vilka? 

Riskländer (investering och försäljning)  Vilka? 

Antal anställda    Antal? 

Företagskultur Beskrivning av värderingar 

och arbetsgivare 

Hållbarhetsutveckling Beskrivning av miljö- och 

etikarbete 
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Planer för framtida investeringar  Ja/Nej 

Detaljer för framtida investeringar  Siffror 

Effektivitetsnyckeltal   ROA, ROE 

Industrispecifika nyckeltal  Ja/Nej 

Historiska nyckeltal (5 år)   Ja/Nej 

Dotterbolagsinfo   Ja/Nej 

Aktieinfo    Ja/Nej 

Info om lån    Valuta, belopp 

Kostnader för R&D   Ja/Nej 

Förvaltningsberättelse   Ja/Nej 

Frekvens av rapporter   Kvartal, månad, halvår? 

Redovisningsprinciper   Vilka? 

Antal pressmeddelanden   Antal? 

Värdering av tillgångar   Ja/Nej 

Avskrivningar   Ja/Nej 

Revisionsfirma   Vilken? 

Revisionsberättelse   Ja/Nej 

Revisionsarvode   Ja/Nej 

Ägarstruktur   Största ägaren, antal röster 

Info om ledningen   Ja/Nej 

Info om styrelsen    Ja/Nej 

Närvaro vid styrelsemöten   Ja/Nej 

Ersättning till VD   Ja/Nej 

Ersättning till styrelse   Ja/Nej 

Ersättning till ledning (specifikt till var och en) Ja/Nej 

IR-anställd     Ja/Nej 

Analytiker    Ja/Nej 
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Appendix B. Operationaliseringslista 

 

Variabel  Testas mot: Nollhypotes 

Soliditet Transparens Företag med låg andel skuld 

använder mindre transparens 

än företag med hög andel 

skuld. 

Branschtillhörighet Transparens Branschtillhörighet påverkar 

inte företagets användande av 

transparens. 

Börstillhörighet Transparens Börstillhörighet påverkar inte 

företagets användande av 

transparens. 

Ägarkoncentration Transparens Lägre ägarkoncentration leder 

till mindre transparens i ett 

företag. 

Branschtillhörighet Soliditet Det finns inget samband 

mellan ett företags 

branschtillhörighet och 

kapitalstruktur. 

Börstillhörighet Soliditet Det finns inget samband 

mellan ett företags 

börstillhörighet och 

kapitalstruktur. 
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Appendix C. Resultattabeller 

 

Enkel regression: Transparens och soliditet (Diagram 1) 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 6372,176 1 6372,176 15,630 ,000 

Residual 40360,358 99 407,680   

Total 46732,535 100    

The independent variable is Soliditet. 
 
 

  

Coefficients 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  B Std. Error Beta 

Soliditet -,569 ,144 -,369 -3,954 ,000 

(Constant) 74,327 6,373  11,663 ,000 

 

 

 

 

Mann – Whitney: Finansiella mål (Ja/Nej) mot soliditet i procent (Tabell 7) 

Ranks 

 Finansiella mål N Mean Rank Sum of Ranks 

Soliditet Nej 28 65,09 1822,50 

Ja 73 45,60 3328,50 

Total 101   

 

Test Statistics
a
 

 Soliditet 

Mann-Whitney U 627,500 

Wilcoxon W 3,328E3 

Z -2,994 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

a. Grouping Variable: Finansiella mål 
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Mann – Whitney: Trender (Ja/Nej) mot soliditet i procent (Tabell 7) 

 

Ranks 

 Trender N Mean Rank Sum of Ranks 

Soliditet Nej 10 70,30 703,00 

Ja 91 48,88 4448,00 

Total 101   

 
 
 

Test Statistics
a
 

 Soliditet 

Mann-Whitney U 262,000 

Wilcoxon W 4,448E3 

Z -2,195 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,028 

a. Grouping Variable: Trender 

 

 

 

Mann – Whitney: Hållbarhetsutveckling (Ja/Nej) mot soliditet i procent (Tabell 7) 

Ranks 

 Hållbarhetsutveckling N Mean Rank Sum of Ranks 

Soliditet Nej 26 58,96 1533,00 

Ja 75 48,24 3618,00 

Total 101   

 
 
 
 
 
 
Test Statistics

a
 

 Soliditet 

Mann-Whitney U 768,000 

Wilcoxon W 3,618E3 

Z -1,608 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,108 

a. Grouping Variable: 
Hållbarhetsutveckling 
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Enkel regression: Transparensgrupp ”Potential” och soliditet (Tabell 8) 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8504,117 1 8504,117 9,717 ,002
a
 

Residual 86644,398 99 875,196   

Total 95148,515 100    

a. Predictors: (Constant), Soliditet    

b. Dependent Variable: Potential    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 70,693 9,338  7,571 ,000 52,165 89,221 

Soliditet -,657 ,211 -,299 -3,117 ,002 -1,076 -,239 

a. Dependent Variable: Potential      

 

 

 

Enkel regression: Transparensgrupp ”Ansvar” och soliditet (Tabell 8) 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4964,772 1 4964,772 3,147 ,079
a
 

Residual 156198,594 99 1577,764   

Total 161163,366 100    

a. Predictors: (Constant), Soliditet    

b. Dependent Variable: Ansvar    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 88,186 12,538  7,034 ,000 63,308 113,063 

Soliditet -,502 ,283 -,176 -1,774 ,079 -1,064 ,060 

a. Dependent Variable: Ansvar      
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Mann – Whitney: Råvaror (Ja/Nej) mot soliditet i procent (Tabell 9) 

 

 
Ranks 

 Råvaror N Mean Rank Sum of Ranks 

Soliditet Nej 39 34,77 1356,00 

Ja 32 37,50 1200,00 

Total 71   

 
 

Test Statistics
a
 

 Soliditet 

Mann-Whitney U 576,000 

Wilcoxon W 1,356E3 

Z -,555 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,579 

a. Grouping Variable: Råvaror 

 

 

 

Enkel regression: Transparens och ägarkoncentration (Diagram 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 143,756 1 143,756 ,330 ,567
a
 

Residual 43101,294 99 435,367   

Total 43245,050 100    

a. Predictors: (Constant), Ägarkoncentration 
        b. Dependent Variable: Transparens 

 
 
 

 

   

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 51,498 3,983  12,930 ,000 43,595 59,400 

Ägarkoncentration -,061 ,107 -,058 -,575 ,567 -,273 ,150 
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Mann-Whitney: Pressmeddelande (Ja/Nej) mot ägarkoncentration i procent 

(Tabell 10) 

Ranks 

 
Pressmeddelande N Mean Rank Sum of Ranks 

Ägarkoncentration <30 72 54,95 3956,50 

>30 29 41,19 1194,50 

Total 101 
  

Test Statistics
a
 

 
Ägarkoncentration 

Mann-Whitney U 759,500 

Wilcoxon W 1194,500 

Z -2,136 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,033 

a. Grouping Variable: Pressmeddelande 

χ
2
: Import (Ja/Nej) mot branschtillhörighet (Tabell 11) 

Crosstab 

   Import 

Total    Nej Ja 

Bransch Sällanköp Count 9 15 24 

Expected Count 16,5 7,5 24,0 

% within Bransch 37,5% 62,5% 100,0% 

Industri Count 42 8 50 

Expected Count 34,5 15,5 50,0 

% within Bransch 84,0% 16,0% 100,0% 

Total Count 51 23 74 

Expected Count 51,0 23,0 74,0 

% within Bransch 68,9% 31,1% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 16,369
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 14,270 1 ,000   

Likelihood Ratio 16,001 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,148 1 ,000   

N of Valid Cases
b
 74     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,46. 
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χ
2
: Företagskultur (Ja/Nej) mot börstillhörighet (Tabell 12) 

Crosstab 

   Företagskultur 

Total    Nej Ja 

Storlek Small Count 30 14 44 

Expected Count 24,0 20,0 44,0 

% within Storlek 68,2% 31,8% 100,0% 

Mid Count 18 18 36 

Expected Count 19,6 16,4 36,0 

% within Storlek 50,0% 50,0% 100,0% 

Large Count 7 14 21 

Expected Count 11,4 9,6 21,0 

% within Storlek 33,3% 66,7% 100,0% 

Total Count 55 46 101 

Expected Count 55,0 46,0 101,0 

% within Storlek 54,5% 45,5% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,408
a
 2 ,025 

Likelihood Ratio 7,529 2 ,023 

N of Valid Cases 101   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 9,56. 

 

χ
2
: Transparens (0-50%, 51-100%) mot ägarkoncentration (0-60%, 61-100%) 

(Tabell 13) 

Crosstab 

   
transparens 

Total 
   

0-50 51-100 

sextioprocent <60 Count 24 29 53 

Expected Count 27,3 25,7 53,0 

% within sextioprocent 45,3% 54,7% 100,0% 

>60 Count 28 20 48 

Expected Count 24,7 23,3 48,0 

% within sextioprocent 58,3% 41,7% 100,0% 

Total Count 52 49 101 

Expected Count 52,0 49,0 101,0 

% within sextioprocent 51,5% 48,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,717
a
 1 ,190   

Continuity Correction
b
 1,235 1 ,266   

Likelihood Ratio 1,723 1 ,189   

Fisher's Exact Test    ,233 ,133 

Linear-by-Linear Association 1,700 1 ,192   

N of Valid Cases
b
 101     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,29. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

    

 

χ
2
: IR-anställd (Ja/Nej) mot börstillhörighet (Tabell 14) 

 

Crosstab 

   IR 

Total    Nej Ja 

Storlek Small Count 33 11 44 

Expected Count 23,1 20,9 44,0 

% within Storlek 75,0% 25,0% 100,0% 

Mid Count 18 18 36 

Expected Count 18,9 17,1 36,0 

% within Storlek 50,0% 50,0% 100,0% 

Large Count 2 19 21 

Expected Count 11,0 10,0 21,0 

% within Storlek 9,5% 90,5% 100,0% 

Total Count 53 48 101 

Expected Count 53,0 48,0 101,0 

% within Storlek 52,5% 47,5% 100,0% 

 
 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 24,575
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 27,167 2 ,000 

N of Valid Cases 101   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 9,98. 
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χ
2
: Pressmeddelande (< 30 st, > 30 st) mot börstillhörighet (Tabell 14) 

 

Crosstab 

   Pressmeddelande 

Total    <30 >30 

Storlek Small Count 35 9 44 

Expected Count 31,4 12,6 44,0 

% within Storlek 79,5% 20,5% 100,0% 

Mid Count 28 8 36 

Expected Count 25,7 10,3 36,0 

% within Storlek 77,8% 22,2% 100,0% 

Large Count 9 12 21 

Expected Count 15,0 6,0 21,0 

% within Storlek 42,9% 57,1% 100,0% 

Total Count 72 29 101 

Expected Count 72,0 29,0 101,0 

% within Storlek 71,3% 28,7% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 10,499
a
 2 ,005 

Likelihood Ratio 9,706 2 ,008 

N of Valid Cases 101   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 6,03. 
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χ
2
: Soliditet (0-50%, 51-100%) mot börstillhörighet (Tabell 15) 

 

Crosstab 

   
Soliditet 

Total 
   

0-50 51-100 

Storlek Small Count 26 18 44 

Expected Count 32,2 11,8 44,0 

% within Storlek 59,1% 40,9% 100,0% 

Mid Count 29 7 36 

Expected Count 26,4 9,6 36,0 

% within Storlek 80,6% 19,4% 100,0% 

Large Count 19 2 21 

Expected Count 15,4 5,6 21,0 

% within Storlek 90,5% 9,5% 100,0% 

Total Count 74 27 101 

Expected Count 74,0 27,0 101,0 

% within Storlek 73,3% 26,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,666
a
 2 ,013 

Likelihood Ratio 9,067 2 ,011 

N of Valid Cases 101 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,61. 

 

 


