Kvinnor och frivillig redovisning
Påverkar könsfördelningen i ledningen svenska
börsnoterade företags frivilliga redovisning?

Kandidatuppsats 15 hp
Företagsekonomiska institutionen
Uppsala universitet
VT 2018
Datum för inlämning: 2018-06-01

Boel Boija
Hanna Romppala
Handledare: Derya Vural

Sammandrag
Studien fokuserar på om könsfördelningen i företagsledningen hos svenska börsnoterade
företag påverkar den frivilliga information som redovisas i årsredovisningar. Data har
samlats in från databaser och manuellt från årsredovisningar. Studien använder en
regressionsanalys och resultatet visar att fler kvinnor i styrelsen eller en kvinnlig
ekonomidirektör leder till att företag redovisar mer frivillig information. Vi finner inget
samband mellan könet hos den verkställande direktören och frivillig redovisning, något
som förmodligen beror på att urvalet endast består av två procent kvinnliga verkställande
direktörer. Resultatet bidrar till att öka informationen om frivillig redovisning och hur det
påverkas av könsfördelning i svenska företagsledningar. Det är av praktisk relevans för
svenska företag och investerare då ökad informationsgivning bidrar till minskad
informationsasymmetri vilket ger lägre agent- och kapitalkostnader. Framtida studier kan
med fördel använda ett större urval för att undersöka om könsfördelningen i ledningen
påverkar mängden frivillig redovisning. Exempelvis genom att även inkludera mindre och
onoterade företag.

Nyckelord: Könsfördelning, företagsledning, styrelse, verkställande direktör,
ekonomidirektör, frivillig redovisning, informationsgivning
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1 Introduktion
Företagens redovisning är ett viktigt medel för att kommunicera med omvärlden genom att
exempelvis förmedla information om företagens ekonomi till olika externa intressenter
(Smith, Brännström & Jansson, 2015). En del av informationen i årsredovisningen behöver
finnas med enligt lag medan andra aspekter är frivilliga och tas upp om företagen så vill (SFS
1995:1554). Utvecklingen i Sverige har visats gå mot en trend av att företag redovisar allt
mer information (Vural, 2017), vilket i många fall är positivt då det bidrar till att minska
informationsasymmetrin mellan företag och investerare (Yousefzadeh & Askarizadeh, 2015).
Minskad informationsasymmetri leder till lägre osäkerhet hos investerare då det gör det
lättare för dem att värdera företaget (Meek, Roberts & Gray, 1995) och bidrar även till att
företag får lägre kapitalkostnader (Botosan, 1997; Diamond & Verrecchia, 1991). Det finns
emellertid även negativa aspekter med att företag redovisar allt mer information. Cooke
(1989) menar att ökad informationsgivning är associerat med kostnader för revision samt
insamling och bearbetning av material. Att inte lämna ut någon frivillig information
överhuvudtaget kan också innebära en kostnad för företaget då det sänder negativa signaler
till marknaden (Beyer et al., 2010). Detta tyder på att om ett företag väljer att redovisa mer
information måste fördelarna överväga nackdelarna (Cooke, 1989; Meek, Roberts & Gray,
1995). Det blir följaktligen intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar mängden
frivillig information.
Forskning visar att det finns många olika faktorer som kan påverka företagens frivilliga
redovisning. Exempelvis tenderar större företag redovisa mer frivillig information än mindre
företag (Cooke, 1989; Meek, Roberts & Gray, 1995) och även branschtillhörighet kan
påverka mängden frivillig information som redovisas (Cooke, 1989). Vidare påverkar även
företagens lönsamhet den mängd information som redovisas (Wallace & Naser, 1995; Meek,
Roberts & Gray, 1995) och företag som använder större revisionsbyråer tenderar att redovisa
mer information (Wallace, Naser & Mora; 1994; Farghera, Taylor & Simon, 2001). Andra
faktorer som påverkar företagens redovisning är individuella egenskaper, som exempelvis
könet hos ledningen. Enligt Bear, Rahman och Post (2010) finns det ett positivt samband
mellan den hållbarhetsinformation företag redovisar och styrelsens könsfördelning. Fler
kvinnor i styrelsen leder till att företag redovisar mer hållbarhetsinformation eftersom de får
tillfälle att uttrycka och genomföra sina åsikter när de inte längre är en minoritet (Bear,
Rahman & Post, 2010).
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Likväl menar Khlif och Achek (2017) att könet hos den verkställande direktören påverkar
företagens redovisning av hållbarhetsinformation och Mian (2001) samt Geiger och North
(2006) nämner även att ekonomidirektörer har stor möjlighet att influera de redovisningsval
företagen gör. Detta får stöd av Matsunaga och Yeung (2008) som utvecklar det hela när de
visar att ekonomidirektörers tidigare erfarenheter och arbetsuppgifter påverkar företagens
redovisnings- och prognoskvalité. Även Ge, Matsumoto och Zhang (2013) studerar hur
ekonomidirektörer påverkar företagens redovisning och de hävdar att individuella egenskaper
som ålder, kön och utbildning till viss del påverkar företagens redovisningsval. Vidare
undersöker Nalikka (2009) vilken effekt könsfördelningen i företagsledningen har på den
frivilliga redovisningen och finner att om ett företag har en kvinnlig ekonomidirektör leder
det till att de redovisar mer frivillig information. Nalikka (2009) anser att det kan bero på att
ekonomidirektörer

har

kontroll

över,

och

kan

påverka

företagens

redovisning.

Könsfördelningen i ledningen verkar därmed ha en inverkan på hur företag väljer att redovisa
frivillig information.
Att undersöka hur individers beslut påverkar företagens redovisning anser Bonner (1999) är
ett område som behöver utforskas närmare. Beslut som baseras på individens individuella
omdöme leder till effekter inte bara för beslutsfattaren själv utan även för företaget och de
externa parter som tar del av berörd information (Bonner, 1999). Vidare är mångfald och
jämställdhet en essentiell del av det svenska samhället. Allt fler kvinnor får ledande
befattningar (SCB, 2013) och senast 2016 kom ett lagförslag på könskvotering i styrelser för
att uppmuntra att kvinnors kompetens och erfarenhet tas till vara av företagen (Motion
2016/17:1874). Walt och Ingley (2003) menar att mångfald i styrelsen är något företag bör ta
hänsyn till vilket får medhåll från Watson, Kumar och Michaelsen (1993) som visar att
mångfald leder till att fler perspektiv beaktas vid problemlösning. Huse och Solberg (2006)
hävdar även att kvinnor har mycket att bidra med i företagsledningen då de tillför värdefulla
diskussioner och reflektioner till styrelsemöten. Detta synsätt stöds av Konrad och Kramer
(2006) som framför att utöver kvinnors bidrag till en bredare och mer varierad diskussion i
styrelsen tar de även större hänsyn till flera olika intressenters behov jämfört med sina
manliga kolleger. Att män och kvinnor agerar olika trots att de har samma befattning
beskriver Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) har sitt ursprung i de könsroller som skapats
i samhället vilket har gjort att olika sorters beteende är mer accepterat hos män än kvinnor.
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Trots att faktorer såsom kön kan påverka företagens redovisning (Bear, Rahman & Post,
2010; Ge, Matsumoto & Zhang, 2013; Nalikka, 2009; Walt & Ingley, 2003) och kvinnor får
allt fler ledande positioner i samhället (SCB, 2013), finns det inga studier som undersöker hur
kvinnors olika befattningar påverkar företagens frivilliga redovisning i Sverige. Dessutom
skiljer sig Sverige från många andra länder då ägarna och styrelsen har stort inflytande över
verksamheten och det finns en tydlig uppdelning av ansvar mellan dem och den verkställande
ledningen (Carlsson, 2007). Eftersom tidigare forskning studerar utländska bolag är det
därför intressant att ha Sverige som utgångspunkt då ledningsstrukturen i Sverige skiljer sig
åt från andra länder. Att studera hur kvinnors olika befattningar påverkar företagens frivilliga
redovisning i Sverige bidrar till att öka kunskapen om frivillig redovisning och hur den
påverkas av könsfördelning i svenska företagsledningar. Eftersom utvecklingen i Sverige ser
ut att gå mot en redovisning med allt mer information är det ett viktigt område att undersöka
närmare, både för företag och externa parter, då årsredovisningar som tidigare nämnt är en
viktig informationskanal.

1.1 Studiens syfte
Syftet med studien är att undersöka om könsfördelningen i företagsledningen hos svenska
börsnoterade

företag,

det

vill

säga

befattningar

som

verkställande

direktörer,

styrelseledamöter och ekonomidirektörer, påverkar den frivilliga information som redovisas i
årsredovisningarna.

1.2 Disposition
Resterande del av studien är uppdelad enligt följande. Andra avsnittet består av en
teoribakgrund som presenterar ramverk, forskning, teorier och studiens hypoteser. Avsnitt tre
behandlar arbetets metodval, och går bland annat in på vilka variabler och statistiska modeller
som används. Det fjärde avsnittet redovisar studiens resultat och innefattar även en analys av
resultatet. Studiens avslutas sedan med en slutsats och en kommentar om undersökningens
tillförlitlighet samt förslag på framtida forskning.
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2 Ramverk, teori och hypoteser
___________________________________________________________________________
Följande avsnitt presenterar de ramverk, teorier och forskning som används i studien och går
bland annat igenom hur frivillig redovisning definieras, de agent- och principalproblem som
kan uppstå mellan olika parter relaterade till företaget samt hur forskning inom
redovisningsbeteende har utvecklats. Vidare presenteras även studiens tre hypoteser.
___________________________________________________________________________

2.1 Vad är frivillig redovisning?
Frivillig redovisning är enligt Meek, Roberts och Gray (1995) den information som företag
kommunicerar som inte är obligatorisk. Syftet med att redovisa finansiell information är att
bistå potentiella investerare, långivare och andra externa parter med relevant information
(IASB, 2010). Företagens redovisning är ett viktigt medel för att kommunicera med
omvärlden genom att exempelvis förmedla information om företagens ekonomi till olika
externa intressenter (Smith, Brännström & Jansson, 2015). En möjlig informationskanal för
företag

att

kommunicera

sin

frivilliga

information

är

via

årsredovisningar.

I

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) finns de svenska bestämmelserna om upprättandet och
offentliggörandet av årsredovisningar. Exempel på information som är obligatorisk att delge
är företagets förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter. I vissa fall
behöver även större företag uppvisa en kassaflödesanalys (SFS 1995:1554) och från och med
2017 måste de även redovisa hållbarhetsinformation (Prop. 2015/16:193). Information utöver
detta anses vara frivillig men kan likaså vara en viktig del av företagens redovisning då det
bidrar till att minska informationsasymmetrin mellan företag och investerare samt sänker
företagens kapitalkostnader (Botosan, 1997; Diamond & Verrecchia, 1991; Yousefzadeh &
Askarizadeh, 2015).
En fördel med att företag redovisar mycket information är att den ökade informationen bidrar
till att tillgodose de olika informationsbehov som finns hos olika intressenter (Smith,
Brännström & Jansson, 2015). Enligt Smith, Brännström och Jansson (2015) används
redovisningsinformation på olika sätt beroende på om den nyttjas av exempelvis investerare
för att bedöma aktieinnehav, långivare för att bedöma kreditvärdighet eller anställda som vill
kontrollera sin jobbtrygghet. Detta synsätt får stöd av Meek, Roberts och Gray (1995) som
menar att ett viktigt motiv hos företag är att de vill tillgodose investerare med information för
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att minska deras risk och osäkerhet kopplat till företaget. Eftersom börsnoterade företag
konkurrerar med andra företag vill de påverka bilden av sig själva genom att öka
informationen och på så vis förbättra investerarnas företagsvärdering (Meek, Roberts & Gray,
1995). Det finns även nackdelar med att redovisa frivillig information. Enligt Cooke (1989)
skapas det kostnader för att bearbeta och sammanställa den information som ska presenteras i
årsredovisningen. Beyer et al. (2010) menar dessutom att den frivilliga informationen kan
vara av sådan art att den kan gynna konkurrenterna, men att inte lämna någon frivillig
information alls kan också vara kostsamt då det sänder negativa signaler till marknaden. Om
ett företag väljer att redovisa frivillig information måste det därför innebära att fördelarna
överväger nackdelarna (Cooke, 1989; Meek, Roberts & Gray, 1995).

2.2 Redovisning ur ett agent- och principalperspektiv
Som nämnt tidigare finns det flera olika synvinklar rörande företagens redovisning av
information. Att redovisa mer information kan reducera företagens agentkostnader, vilket
härstammar från agent- och principalteorin, även kallad agentteorin (Adrem, 1999). Jensen
och Meckling (1976) beskriver denna teori som den problematiska relationen mellan
exempelvis företagsledningen (agenten) och ägarna (principalen). Agentteorin berör de
svårigheter som uppkommer när ägarna lämnar över ansvaret av den dagliga verksamheten
till företagsledningen. Teorin antar att både ägarna och företagsledningen är nyttomaximerare
vilket betyder att ledningen i första hand agerar utifrån sitt eget bästa, vilket inte alltid
överensstämmer med ägarnas bästa. Men agentteorin berör inte endast konflikter mellan
ägarna och ledningen utan även konflikter mellan majoritets- och minoritetsägare (Paiva,
Lourenço & Branco, 2016). Carlsson (2007) menar att svenska styrelser och aktieägare har
stort inflytande över företaget vilket gör det lättare för ägarna och styrelsen att påverka
företagets verksamhet. Det gör att den verkställande ledningens inflytande försvagas och
externa parter som institutionella ägare samt mindre aktieägare, ställer allt högre krav på
svenska styrelsers nedlagda tid och prestation vilket ökar pressen på styrelseledamöterna
(Carlsson, 2007).
Denna asymmetri mellan principalen och agenten leder till agentkonflikter och
agentkostnader för företaget (Jensen & Meckling, 1976). Agentkostnader uppstår enligt
Jensen och Meckling (1976) när principalen tvingas kontrollera och bevaka agenten för att
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försöka förhindra ett nyttomaximerande beteende samt när det sker en avvikelse mellan
principalens beslut och agentens genomföring av beslutet. Jensen och Meckling (1976) menar
att det generellt är omöjligt att skapa sådana förutsättningar som leder till att
agentkostnaderna helt och hållet elimineras, men de kan minskas. Adrem (1999) nämner att
ett alternativ för att minska agentkostnaderna och begränsa informationsasymmetrin är att
öka redovisningen av frivillig information.

2.3 Redovisning ur ett beteendeperspektiv
Agentteorin fokuserar mycket på företagsspecifika faktorer (Jensen & Meckling, 1976) men
forskning visar även att individers beteende och deras individuella egenskaper påverkar
företagens redovisning (Hofstedt & Kinard, 1970). Forskning som fokuserar på redovisning
ur ett beteendeperspektiv är ett välutforskat område och beskriver redovisning som både en
orsak och konsekvens av det mänskliga beteendet (Bonner, 1999; Hofstedt & Kinard, 1970).
De redovisningsval som görs av ledningen vilar därför lika mycket på psykologiska faktorer
som på redovisningsprinciper. Hur anställda beter sig är således nära sammankopplat med
traditionell redovisning vilket gör det till ett lämpligt och viktigt forskningsområde att
undersöka närmare (Hofstedt & Kinard, 1970).
Bonner (1999) utvecklar diskussionen om redovisningsbeteende och kopplar det till
individens individuella bedömning och beslutsfattande. Bonner (1999) menar att det
mänskliga beteendet grundar sig i olika individuella karaktärsdrag och anser att individens
agerande är ett viktigt område att utforska närmare. Effekterna av redovisningsbeslut
påverkar inte bara beslutsfattaren själv utan även företaget och de externa parter som tar del
av berörd information (Bonner, 1999). Vidare menar Eagly och Johannesen-Schmidt (2001)
att det finns skillnader i hur män och kvinnor agerar vilket har sin grund i de olika
förväntningar som finns på hur individer ska agera baserat på deras kön. Samhället har
utformat könsroller där vissa egenskaper föreskrivs tillhöra ett kön mer än det andra och
kvinnor uppfattas i större utsträckning som sympatiska, samarbetsvilliga och villiga att följa
direktiv jämfört med sina manliga kolleger (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Dessutom
menar Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) att chefer och andra företagsledare manövrar i
en omgivning som inte endast bestäms av företagshierarkin, utan även av förutbestämda
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könsroller. Detta gör att kvinnor och män agerar olika trots att de har samma befattning vilket
har orsakats av alla förväntningar som finns kopplat till könen. Dessa skillnader i beteende
menar Konrad och Kramer (2006) är positivt för företag då kvinnor exempelvis tar hänsyn till
flera olika intressenters behov, förbättrar kommunikationen mellan styrelsen och ledningen
och bidrar till en bred och varierad diskussion i företaget.
2.3.1 Redovisning ur ett individ- och könsperspektiv
Forskning inom redovisning har, som tidigare nämnt, gått från att inrikta sig mot traditionella
redovisningsprinciper för att sedan även intressera sig för redovisning ur ett
beteendeperspektiv och hur individer påverkar företagens redovisning (Hofstedt & Kinard,
1970; Bonner, 1999). Hambrick och Mason (1984) utvecklar en teori kallad Upper Echelons
Theory som handlar om hur företag påverkas av de individer de anställer. Hambrick och
Mason (1984) menar att företagens strategiska beslut och prestation delvis kan förutspås av
chefers bakgrund, erfarenhet och personlighet. Antagandet bygger på teorin om begränsad
rationalitet, att komplexa situationer inte fullt kan förstås utan endast tolkas. Hambrick (2007)
uppdaterar teorin till att även inkludera vikten av individens självbestämmande och hur
krävande deras jobbposition är. Självbestämmande beskrivs som när en individ inte känner
sig begränsad, eller hålls tillbaka av restriktioner, samt har flera olika valmöjligheter.
Hambrick (2007) menar att om ett företag erbjuder sina högt uppsatta anställda mycket
självbestämmande kommer deras personliga egenskaper och bakgrund i större utsträckning
kunna urskiljas i deras redovisningsval.
Vidare spelar det även roll hur krävande arbetet är. Hambrick (2007) menar att ju högre krav
som ställs på den anställde, desto mer påverkade blir deras val av bakomliggande egenskaper.
Detta på grund av att de faller tillbaka på tidigare erfarenheter och egenskaper när de är under
press (Hambrick, 2007). Ge, Matsumoto och Zhang (2013) använder Upper Echelons Theory
i deras studie om hur ekonomidirektörers stil påverkar deras redovisningsval och visar att när
ekonomidirektörer är under press och innehar en kravfylld position bidrar det till att deras
individuella egenskaper påverkar deras redovisningsval i större utsträckning än när kraven är
lägre.
Även Matsunaga och Yeung (2008) bekräftar Upper Echelons Theory i deras studie om hur
erfarenheter hos verkställande direktörer påverkar företagens redovisningskvalité. Resultatet
visar att en verkställande direktör med tidigare erfarenhet som ekonomidirektör leder till en
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ökad redovisningskvalité, färre godtyckliga periodiseringar och mer precisa prognoser. Mian
(2001) samt Geiger och North (2006) nämner även att ekonomidirektörer har stor möjlighet
att påverka företagens redovisning och är en viktig del av företagens verksamhet. Vidare
visar Ge, Matsumoto och Zhang (2013) att ekonomidirektörers stil, som baseras på ålder, kön
och utbildning, förklarar en stor del av den heterogenitet som finns bland redovisningspraxis
och att deras redovisningsval är beroende av graden av självbestämmande. Likt Hambrick
(2007) menar Ge, Matsumoto och Zhang (2013) att mer självbestämmande och fler krav leder
till att individuella egenskaper reflekteras i större utsträckning i de redovisningsbeslut som
fattas. Studien visar att kön till viss del förklarar ekonomidirektörers redovisningsval och är
därför en viktig aspekt att ta hänsyn till vid analys av företags finansiella verksamhet (Ge,
Matsumoto & Zhang, 2013). Nalikka (2009) bekräftar resultatet och visar att en kvinnlig
ekonomidirektör leder till att företag redovisar mer frivillig information. Med bakgrund i att
könet hos ekonomidirektörer påverkar företagens redovisning av frivillig information
formuleras studiens första hypotes som följande:
H1: Företag med en kvinnlig ekonomidirektör redovisar mer frivillig information i
årsredovisningar än företag med en manlig ekonomidirektör.
Det är emellertid inte bara ekonomidirektörer som kan påverka företagens frivilliga
redovisning. Forskning har även undersökt sambandet mellan könsfördelningen i styrelsen
och företagens frivilliga redovisning. Exempelvis undersöker Nalikka (2009) hur kvinnors
olika befattningar påverkar företagens frivilliga redovisning, men finner inget samband
mellan könsfördelningen i styrelsen och företagens frivilliga informationsgivning. I motsats
till Nalikka (2009) beskriver Khlif och Achek (2017) hur fler kvinnor i styrelsen leder till att
företag redovisar mer hållbarhetsinformation, något som får stöd av Bear, Rahman och Post
(2010). Hållbarhetsinformation var fram till 2016 en frivillig del av företagens redovisning
(Prop. 2015/16:193) och Bear, Rahman och Post (2010) menar att när kvinnor inte längre är
en minoritet i styrelsen ökar företag sin hållbarhetsredovisning eftersom det är lättare för
kvinnorna att uttrycka och genomföra sina åsikter. Även Kılıç och Kuzey (2018) undersöker
om könsfördelningen i styrelsen påverkar företagens frivilliga redovisning. Likt Bear,
Rahman och Post (2010) visar deras studie att könsfördelningen i styrelsen påverkar den
information som redovisas där fler kvinnor i styrelsen leder till att företag redovisar mer
framåtblickande information. Kılıç och Kuzey (2018) förklarar resultatet med att mångfald
förstärker styrelsens självständighet eftersom individer med olika kön och bakgrund ställer
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olika frågor, vilket i sin tur leder till att informationsgivningen ökar. Detta går i linje med
tidigare forskning om mångfald i styrelsen, där exempelvis Konrad och Kramer (2006) menar
att kvinnor förbättrar kommunikationen mellan styrelsen och ledningen och bidrar till en bred
och varierad diskussion i företaget. Denna studie förväntar sig därmed ett positivt samband
mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och mängden frivillig redovisning.
H2: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och den mängd
frivillig information företag redovisar i årsredovisningar.
Flera studier undersöker även hur företags verkställande direktörer påverkar redovisningen av
frivillig information, men resultaten varierar. Exempelvis finner Nalikka (2009) inget
signifikant samband mellan könet hos den verkställande direktören och mängden frivillig
information som delges. Men till skillnad från Nalikka (2009) menar Khlif och Achek (2017)
att kvinnliga verkställande direktörer har ett positivt inflytande på företagens frivilliga
redovisning då de redovisar mer hållbarhetsinformation än sina manliga kolleger. Vidare
undersöker Alqatamin, Aribi och Arun (2017) hur individuella egenskaper hos verkställande
direktörer, i detta fall ålder, kön och självsäkerhet, påverkar mängden framåtblickande
information. Att redovisa framåtblickande information är frivilligt och Alqatamin, Aribi och
Arun (2017) visar att manliga verkställande direktörer redovisar mer framåtblickande
information än sina kvinnliga kollegor. Att manliga verkställande direktörer redovisar mer
information menar Alqatamin, Aribi och Arun (2017) kommer från att de vill visa att de är
bättre än konkurrenterna och förbättra sin egen ställning. Att verkställande direktörer
påverkar företagens redovisningsval skulle kunna bero på det som Hambrick (2007) beskriver
i Upper Echelons Theory om att individer måste ha valmöjligheter och kunna påverka sitt
arbete. Ju mer självbestämmande en individ har desto mer reflekteras deras personliga
egenskaper i företagets redovisning (Hambrick, 2007). Eftersom den verkställande direktören
har ansvar över den löpande förvaltningen och att bokföringen sköts korrekt (SFS 2005:551)
är det därmed logiskt att anta att de har en hög grad av självbestämmande över företagets
redovisningsval. Med bakgrund i att forskning visar olika resultat blir studiens sista hypotes
tvåsidig då det inte finns en tydlig riktning på sambandet.
H3: Könet hos den verkställande direktören påverkar företagens frivilliga redovisning
i årsredovisningar.
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Sammanfattningsvis uppstår det enligt agentteorin agentkostnader vid konflikter mellan
principalen och agenten (Jensen & Meckling, 1976). Dessa agentkostnader menar Adrem
(1999) kan minskas genom att företagen ökar sin redovisning av frivillig information.
Vidare visar forskning att individuella egenskaper påverkar individens redovisningsval
(Ge, Matsumoto & Zhang, 2013), vilket kommer från Upper Echelons Theory som
beskriver att företag påverkas av de individer de anställer (Hambrick & Mason, 1984).
Denna studie undersöker om individuella egenskaper som kön påverkar företagens
frivilliga redovisning. Fler kvinnor i styrelsen samt en kvinnlig ekonomidirektör förväntas
leda till att företag redovisar mer frivillig information i årsredovisningar. Sambandet
mellan könet hos verkställande direktörer och företagens frivilliga redovisning är tvåsidig.
Detta innebär att könet hos den verkställande direktören förväntas påverka mängden
frivillig information i årsredovisningen, men det finns ingen förväntning på sambandets
riktning.
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3 Metod
___________________________________________________________________________
Detta avsnitt behandlar studiens metod och börjar med att gå igenom urval och bortfall av
observationer samt de regressionsmodeller som används. Avsnittet redovisar även studiens
variabler, hur data kodas och tar avslutningsvis upp brister i studiens metodval.
___________________________________________________________________________

3.1 Datainsamling
Det finns olika sätt att mäta frivillig information. Enligt Leuz och Wysocki (2016) är ett
alternativ att använda olika index över företags rapporterade information. Här finns
möjligheten att antingen använda ett redan befintligt index eller konstruera en egen version.
Exempelvis tillhandahåller Association for Investment Management and Research (AIMR)
ett index över amerikanska företags informationsgivning. Indexet baseras på analytikers
bedömning av hur användbar företagens rapporterade information är och fångar både
informationens kvalité och kvantitet (Leuz & Wysocki, 2016). Nackdelen med AIMRs index
är att det endast finns tillgängligt för amerikanska företag och under en begränsad tidsperiod
(Leuz & Wysocki, 2016). Det andra alternativet är att skapa ett eget index över företagets
informationsgivning, något som använts i flertalet tidigare studier, och som öppnar för större
valbarhet i hur indexet eller rankningen konstrueras (Cooke, 1987; Botosan, 1997; Vural,
2017). En negativ aspekt med ett egenkonstruerat index är att de är subjektiva och ofta
använder vikter, det vill säga forskaren väljer hur många poäng som ska tilldelas vilken sorts
information (Leuz & Wysocki, 2016).
Denna studie använder en rankning som sammanställts av Kanton och Aktiespararna. Kanton
erbjuder svenska företag rådgivning inom finansiell rapportering och kommunikation
(Kanton, 2018a) och Aktiespararna är en medlemsorganisation som inriktar sig mot aktieoch fondsparande (Aktiespararna, 2018). Användningen av ett färdigt index över företagens
frivilliga redovisning av information möjliggör inte samma kontroll och valbarhet jämfört
med ett egengjort index. Att sammanställa ett eget index över svenska börsnoterade företags
frivilliga redovisning är inte möjligt i denna studie då den manuella insamlingen skulle bli för
omfattande. Resterande data kopplat till företagens tillgångar, eget kapital, skulder,
omsättning och resultat hämtas från databasen Retriever Business. Information om
branschtillhörighet kommer från en lista som tillhandahålls av Mattias Hamberg vid Uppsala
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Universitet. Resterande information om revisionsbyrå och företagsledningen, i detta fall
verkställande direktörer, ekonomidirektörer och styrelseledamöter, samlas in manuellt genom
att gå igenom företagens årsredovisningar. All data som samlas in bearbetas och analyseras
sedan i statistikprogrammet SPSS.

3.2 Urval och bortfall
Urvalet baseras som tidigare nämnt på Kantons rankning av svenska börsnoterade företags
årsredovisningar. Företag inom bank- och finanssektorn agerar under annorlunda regelverk
jämfört med resterande branscher (SFS 1995:1554) och utesluts därför ur denna studie. I
likhet med Adrems (1999) studie utesluts även fastighetsbolag och utländska företag med
depåbevis noterade på Stockholmsbörsen då de skiljer sig för mycket från övriga
observationer. Den period som valts för studien är år 2013–2015. Se tabell 3.1 nedan för en
sammanställning av studiens urval och bortfall.
Tabell 3.1 - Studiens observationer

Tabellen visar observationer från Nasdaq Stockholm för åren 2013–2015. Kantons rankning täcker
431 av dessa observationer (Large Cap och Mid Cap), därav faller 382 observationer bort. 17
observationer har sedan fallit bort på grund av avsaknad data eller utländska depåbevis. Vidare har
även fastighets, - bank- och finanssektorn uteslutits. Det slutgiltiga urvalet blev därmed 303 stycken
observationer.

År 2013 väljs som startpunkt då det är den tidigaste rankningen som finns officiellt tillgänglig
på Kantons hemsida. År 2015 väljs som slutpunkt då reglerna för rankningen ändrades efter
2015. Kanton kvalitetsgranskar sedan 2016 inte årsredovisningarna i samma utsträckning
som under tidigare år. Istället får deltagarna själva bedöma sina egna årsredovisningar och
sedan kontrollerar Kanton de topprankade resultaten (Kanton, 2018b). Det innebär en
försämring av rakningens kvalité och år 2016 används därför inte i denna studie.
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3.3 Regressionsmodell
Studiens syfte är att undersöka om könsfördelningen i företagsledningen hos svenska
börsnoterade företag påverkar den frivilliga information som redovisas i årsredovisningar. Då
företagsledningen delas upp i olika befattningar, det vill säga verkställande direktörer,
styrelseledamöter och ekonomidirektörer, undersöks dessa tre variabler var för sig i tre olika
regressionsmodeller.
TDi,t = α + β1CFOi,t + β2SIZEi,t + β3PROFi,t + β4LEVi,t + β5BIG4i,t + β6INDi,t + YEAR + εi,t

(1)

TDi,t = α + β1BOARDi,t + β2SIZEi,t + β3PROFi,t + β4LEVi,t + β5BIG4i,t + β6INDi,t + YEAR + εi,t

(2)

TDi,t = α + β1CEOi,t + β2SIZEi,t + β3PROFi,t + β4LEVi,t + β5BIG4i,t + β6INDi,t + YEAR + εi,t

(3)

Den beroende variabeln är i denna studie den frivilliga information (TD) företag redovisar i
sina årsredovisningar. Termen α står för alpha och är modellens intercept, β står för beta och
är en koefficient och

ε

är en felterm. De oberoende variablerna är kvinnors olika ledande

befattningar som ekonomidirektör (CFO), styrelseledamöter (BOARD) och verkställande
direktör (CEO), samt kontrollvariablerna företagsstorlek (SIZE), lönsamhet (PROF),
skuldsättningsgrad (LEV), revisionsbyrå (BIG4) och bransch (IND). I likhet med Chen, Chen
och Cheng (2008) väljer vi även att kontrollera för variation i informationsgivning över tid, så
kallade årseffekter (YEAR), genom att inkludera en dummyvariabel för årtal. En
sammanställning av variablerna finns i tabell 3.2.
Vidare finns det enligt Andersson, Jorner och Ågren (2007) en risk att det förekommer
multikollinearitet

mellan

regressionens

variabler

vilket

kan

innebära

osäkra

parameterskattningar och leda till att vissa variabler behöver uteslutas. Ett sätt att mäta
multikollinearitet på är att använda variance inflation factor (VIF) och om VIF är större än 10
föreligger det multikollinearitet (Andersson, Jorner & Ågren, 2007). Studiens VIF-värden
kommer att diskuteras närmare i resultatkapitlet.
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Tabell 3.2 - Studiens variabler

Tabellen visar variablernas kodning, hur de mäts/beräknas, från vilken källa data hämtas samt vilket
det förväntade sambandet är (baserat på tidigare studier). Data har antingen hämtats från Retriever
Business (RB), Kanton, manuell insamling från årsredovisningar eller Mattias Hambergs index över
branschtillhörighet (lista). Den frivilliga redovisningen (TD) har beräknats genom att ta företagets
totala erhållna poäng under ett år dividerat med maxpoängen för det året. Det procentuella värdet
blir därmed som högst 1 (100 %) och som lägst 0 (0 %). Till skillnad från dummyvariabler kan
observationer således ha procentuella värden mellan 0 och 1 (0%-100%).

3.3.1 Beroende variabel
Frivillig redovisning
Uppgifter om företagens frivilliga redovisning baseras, som tidigare nämnt, på en rankning
som tillhandahålls av Kanton i samarbete med Aktiespararna. Kanton tillhandahåller Sveriges
äldsta och största tävling inom investerarrelationer och fokuserar på svenska börsnoterade
företag. Rankningen startade i sitt nuvarande format år 2007 och består av tre separata
deltävlingar: bästa IR-webbplats, bästa delårsrapport och bästa årsredovisning (Kanton,
2018c). Denna studie använder sig av rankningen för bästa årsredovisning, en rankning som
även använts av tidigare studier inom frivillig redovisning (Jankensgård, 2014; 2015).
Rankningskriterierna baseras bland annat på internationell forskning inom området för
investerarrelationer, samtal med Sveriges Finansanalytikers Förening, praxis hos svenska
börsnoterade företag samt Kanton och Aktiespararnas tidigare erfarenheter inom finansiell
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rapportering (Bilaga 1). Kriterier för att vara med i rankningen av de bästa årsredovisningarna
2013–2015 är att bolaget ska ha säte i Sverige och vara primärnoterade på Nasdaq Stockholm
Large Cap eller Nasdaq Stockholm Mid Cap. Dessutom är det endast årsredovisningar på
svenska som beaktas i rankningen (Bilaga 1).
Årsredovisningarna får poäng beroende på om den frivilliga informationen finns med eller
inte, rankningen kontrollerar således inte för informationens kvalité. De flesta delmoment
tilldelas ett poäng om de finns med, men ett fåtal moment kan få högre poäng vilket innebär
att det är ett viktat index (se Bilaga 1). När Kanton sammanställer årsredovisningens innehåll
år 2013 och 2014 bedöms olika delmoment som inledande information, uttalanden från
ledande befattningshavare, bolagsbeskrivning, femårsöversikt nyckeltal, styrelsen och
bolagsledningen, aktien, risk- och känslighetsanalys samt ordlista och definitioner. Totalt kan
företagen uppnå 0–41 poäng fördelat på ovannämnda områden, där poäng ges om
informationen finns med i årsredovisningen (Bilaga 1). För år 2015 ändrades poängsättningen
något och fler poäng ges för uttalanden från ledande befattningshavare, bolagsbeskrivning,
aktien samt risk- och känslighetsanalys. Maxpoäng ligger år 2015 på 43 poäng (Bilaga 1).
Eftersom poängsättningen ändrats efterhand använder denna studie en procentuell fördelning
av poäng, där företagets totala antal poäng under ett år divideras med maxpoängen för det
året.
3.3.2 Oberoende variabler
För att kunna kontrollera hur kvinnor i ledande befattningar påverkar företagens frivilliga
redovisning av information delas ledningen upp i tre olika befattningar: ekonomidirektörer
(CFO), styrelseledamöter (BOARD) och verkställande direktörer (CEO). Nedan förklaras hur
dessa variabler definieras i denna studie.
Ekonomidirektör
Information angående könet på företagens ekonomidirektörer samlas in manuellt från
företagens årsredovisningar. Sökord som CFO, ekonomichef, finanschef, ekonomidirektör
och finansdirektör används för att hitta befattningen i årsredovisningen. För att kunna
använda insamlade data i en regressionsanalys kodas en kvinnlig ekonomidirektör som 1 och
en manlig ekonomidirektör kodas som 0. Forskning visar att ekonomidirektörer har stor
möjlighet att påverka företagens redovisning (Geiger & North, 2006; Mian, 2001) och deras
kön kan påverka företagens redovisningsval och frivilliga redovisning (Ge, Matsumoto &
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Zhang, 2013; Nalikka, 2009). Att en kvinnlig ekonomidirektör leder till att företag redovisar
mer frivillig information menar Nalikka (2009) kan bero på att de har stort inflytande över
företagens redovisning. Detta går i linje med Upper Echelons theory (Hambrick, 2007) och
en studie av Ge, Matsumoto och Zhang (2013) som menar att mer självbestämmande och fler
krav leder till att individuella egenskaper reflekteras i större utsträckning i företagens
redovisning. I denna studie förväntas det därför finnas ett samband mellan könet hos
ekonomidirektörer och företagens frivilliga redovisning, där företag redovisar mer frivillig
information om deras ekonomidirektör är en kvinna.
Styrelseledamöter
Information om könsfördelningen i styrelsen samlas in manuellt från företagens
årsredovisningar. Könsfördelningen beräknas genom att dividera antalet ordinarie kvinnliga
styrelseledamöter med totala antal ordinarie styrelseledamöter för att få fram andelen kvinnor
i styrelsen. Flera studier visar att det finns ett samband mellan könsfördelningen i styrelsen
och företagens frivilliga redovisning. Bear, Rahman och Post (2010) menar att fler kvinnor i
styrelsen leder till att företag redovisar mer hållbarhetsinformation då de får tillfälle att
uttrycka sina åsikter. Även Khlif och Achek (2017) undersöker andelen kvinnor i styrelsen
samt redovisningen av hållbarhetsinformation och finner ett positivt samband. Vidare visar
Kılıç och Kuzey (2018) att fler kvinnor i styrelsen leder till en ökning av frivillig redovisning,
där kvinnor tenderar att redovisa mer framåtblickande information jämfört med sina manliga
kolleger. Sambandet förväntas därmed vara positivt, det vill säga att fler kvinnliga
styrelseledamöter leder till att företag redovisar mer frivillig information.
𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑜𝑟 𝑖 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 (𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷) =
Verkställande direktör

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑚ö𝑡𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑚ö𝑡𝑒𝑟

I likhet med ekonomidirektörer och styrelseledamöter samlas data rörande verkställande
direktörers kön in manuellt från företags årsredovisningar. De sökord som används är CEO,
VD och verkställande direktör. En kvinnlig verkställande direktör kodas som 1 och en manlig
verkställande direktör kodas som 0. Tidigare studier har delade meningar angående hur
sambandet ser ut mellan könet hos verkställande direktörer och företagens frivilliga
redovisning. Nalikka (2009) finner inget samband medan Khlif och Achek (2017) menar att
en kvinnlig verkställande direktör leder till att företag redovisar mer hållbarhetsinformation.
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Alqatamin, Aribi och Arun (2017) visar däremot att manliga verkställande direktörer
redovisar mer framåtblickande information än kvinnliga verkställande direktörer, vilket gör
att sambandet inte är tydligt. Studien förväntar således, i enlighet med Khlif och Achek
(2017) samt Alqatamin, Aribi och Arun (2017), att det finns ett samband mellan
könsfördelningen hos verkställande direktörer och företagens frivilliga redovisning, men
riktningen på sambandet är oklart.
3.3.3 Kontrollvariabler
Frivillig redovisning kan påverkas av en mängd olika faktorer och det är viktigt att
kontrollera för faktorer som kan variera systematiskt mellan företagen eller korreleras med
mängden frivillig information i årsredovisningar (Adrem, 1999). Denna studie använder fem
olika kontrollvariabler: företagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, revisionsbyrå och
bransch. Kontrollvariablerna presenteras nedan.
Företagsstorlek
Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och den mängd
frivillig information företag redovisar (Cooke, 1989; Meek, Roberts & Gray, 1995). Enligt
Adrem (1999) finns det många olika sätt att mäta företagsstorlek på vilket gör det svårt att
veta vad exakt företagsstorlek approximerar, men det är en viktig variabel att ha med för att
se hur andra variabler påverkar företagens redovisning. Vidare har större företag högre
agentkostnader enligt agentteorin vilket kan bero på att större företag har mer utestående
kapital (Adrem, 1999). Dessa agentkostnader kan enligt Adrem (1999) i sin tur minskas
genom att företaget redovisar mer information och agentteorin förutspår därför ett positivt
samband mellan företagsstorlek och mängden frivillig redovisning (Adrem, 1999). Meek,
Roberts och Gray (1995) menar att det positiva sambandet även kan bero på att större företag
är mer komplexa jämfört med mindre företag. I likhet med Cookes (1989) undersökning om
svenska företags frivilliga redovisning använder denna studie totala tillgångar för att
approximera företagsstorlek. Företagsstorleken beräknas vidare genom att ta den naturliga
logaritmen av de totala tillgångarna, ett tillvägagångssätt som även används av Nalikka
(2009). Data om företagens totala tillgångar hämtas från databasen Retriever Business.

Företagsstorlek (SIZE) = ln(Totala tillgångar)
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Lönsamhet
Meek, Roberts och Gray (1995) beskriver att lönsamma och välskötta företag vill
differentiera sig från sina konkurrenter för att få bättre överenskommelser vid kapitaltillskott.
Ett möjligt sätt att göra detta på är att redovisa mer information för att minska
informationsasymmetrin, vilket skulle betyda att det finns ett positivt samband mellan
lönsamhet och mängden frivillig redovisning (Meek, Roberts & Gray, 1995). Wallace och
Naser (1995) finner emellertid att mindre lönsamma företag redovisar mindre information
vilket visar på att sambandet även kan vara negativt. I likhet med Nalikka (2009) använder vi
return on assets (ROA) för att mäta företagens lönsamhet. ROA mäts genom att
rörelseresultatet divideras med totala tillgångar. Data rörande företags totala tillgångar och
deras rörelseresultat hämtas från databasen Retriever Business.

Skuldsättningsgrad

Lönsamhet (PROF) =

𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

Adrem (1999) diskuterar sambandet mellan företags skuldsättningsgrad och deras frivilliga
redovisning och menar att det enligt agentteorin finns ett positivt samband mellan dessa två
variabler. Agentkostnaden är högre för företag med stora skulder och ledningen har
incitament att öka informationsgivningen för att minska dessa kostnader (Adrem, 1999).
Sambandet är emellertid inte alltid positivt, exempelvis finner Meek, Roberts och Gray
(1995) ett negativt samband där företag med lägre skuldsättningsgrad redovisar mindre
information. Det kan vara på grund av att sambandet påverkas av kostnader för
informationsproduktion och konkurrensfördelar istället för agentkostnader (Meek, Roberts &
Gray, 1995). Det finns därmed ingen tydlig riktning på sambandet mellan företags
skuldsättningsgrad och deras frivilliga redovisning då forskning inom ämnet inte presenterat
ett enhetligt svar. Skuldsättningsgrad finns i denna studie med som en kontrollvariabel och
beräknas på samma sätt som Meek, Roberts och Gray (1995) samt Adrem (1999), det vill
säga genom att dividera totala skulder med eget kapital. Information om skulder och eget
kapital hämtas från databasen Retriever Business.

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (𝐿𝐸𝑉) =

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
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Revisionsbyrå
Forskning visar även att vilken revisionsbyrå företag använder sig av påverkar den mängd
information som redovisas. Exempelvis tenderar de företag som använder stora
revisionsbyråer att redovisa mer information än de som använder mindre revisionsbyråer
(Wallace, Naser & Mora; 1994; Farghera, Taylor & Simon, 2001). Denna studie förväntar sig
ett liknande samband där storleken på revisionsbyråer är positivt korrelerat med redovisning
av information. Vi väljer att definiera större revisionsbyråer som The Big 4, det vill säga
PwC, EY, Deloitte och KPMG. Dessa fyra revisionsbyråer (BIG4) kodas vid datainsamlingen
som 1, medan resterande byråer kodas som 0. Information om vilka revisionsbyråer som
svenska börsnoterade företag använder inhämtas manuellt från företagens årsredovisningar.
Bransch
Forskning har visat att det finns skillnader i informationsgivning mellan olika branscher
(Cooke, 1989; Meek, Roberts & Gray, 1995). Cooke (1989) menar att en anledning till att det
finns skillnader i redovisad information mellan branscher är på grund av att företagen jämför
sig med andra företag vilket skapar en trend. Adrem (1999) nämner att Sverige har många
tillverkningsföretag som även är noterade utomlands vilket kan skapa en trend hos de svenska
företagen att efterfölja en internationell standard. Om den internationella kapitalmarknaden
uppmuntrar ökad informationsgivning kommer därför de svenska företagen att jämföra sig
med deras internationella motsvarighet och öka sin frivilliga redovisning. Det är således
viktigt att använda bransch (IND) som kontrollvariabel då det annars kan påverka resultatet.
Vid insamling av data rörande branschtillhörighet utgår vi från ett branschindex som
sammanställts av Mattias Hamberg vid Uppsala Universitet. I likhet med Nalikka (2009),
som finner att tillverkningsbranschen redovisar mer frivilliga information, används
dummyvariabler för att kontrollera för branschpåverkan. De företag som tillhör
tillverkningssektorn kodas därför som 1 medan resterande branscher kodas som 0, vilket
följer samma uppdelning som Nalikka (2009).
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3.4 Kritik av metod
Eftersom data om kvinnors befattningar i företagsledningen och företagens användning av
olika revisionsbyråer samlas in manuellt från företagens årsredovisningar finns det en risk att
den mänskliga faktorn leder till vissa felaktigheter i datamaterialet. Kontroll av data görs
emellertid av två personer vilket minskar risken för dessa felaktigheter. En annan risk med att
två personer samlar in och kodar data är att det uppstår en subjektivitet då information kan
tolkas olika. För att hantera eventuell subjektivitet diskuterar vi vad som ingår i de olika
variablerna. Vi sammanställer även sökord för ekonomidirektör samt verkställande direktör
och bestämmer gemensamt vilka ledamöter som räknas med i styrelsen. Styrelsen består i
denna studie endast av ordinarie ledamöter och inte suppleanter. Det positiva med manuell
insamling av data är att materialet kan kontrolleras personligen av författarna vilket
underlättar arbetet med att se till att alla variabler som används är relevanta för syftet.
Då studien hämtar information från Kantons rankning innebär det att vi förlitar oss på att
Kanton genomfört en korrekt insamling av data och en relevant bedömning av företagens
årsredovisning. Kantons index är även viktat vilket innebär att det finns risk för subjektivitet
och selektionsbias från deras sida eftersom de tilldelar viss information mer poäng än annan
information (se bilaga 1). Men eftersom Kantons rankning baseras på internationell forskning
inom området för investerarrelationer (Bilaga 1) och används i andra studier (se Jankensgård,
2014; 2015) bedöms emellertid risken för subjektivitet och selektionsbias i Kantons rankning
vara liten. Rankningen lämpar sig även väl för detta arbete då det i enlighet med studiens
syfte sammanställer information om svenska företags frivilliga redovisning.
Vidare beskriver Khlif och Achek (2017) att det riktas kritik mot genusforskning där
dummyvariabler används för att koda kvinnor och män. Det reducerar ett komplext fenomen
till en enkel tvåsidig modell vilket innebär en fara då det kan rättfärdiga könssegregering på
arbetsplatser. Genusforskning med dummyvariabler för kön tar inte heller hänsyn till
könstillhörighet utan endast könstyp. Vi är medvetna om denna kritik mot genusforskning
och det är därmed viktigt att ta hänsyn till detta i tolkning av resultatet.
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4 Resultat
___________________________________________________________________________
I följande avsnitt redovisas studiens resultat. Först redovisas den deskriptiva statistiken och
sedan genomförs en korrelation- och regressionsanalys. Resultatet kopplas sedan till tidigare
forskning.
___________________________________________________________________________

4.1 Deskriptiv statistik
En viktig aspekt att ta hänsyn till i kvantitativa studier är den deskriptiva statistiken som
redovisas i tabell 4.1 nedan. En del variabler i studien har en hög kurtosis och är skeva vilket
kan påverka tolkningen av resultatet. Lönsamhet och skuldsättningsgrad har winsoriserats på
en femprocentig nivå men har fortfarande en kurtosis på 4,035 respektive 1,962 vilket är
viktigt att ha i åtanke eftersom det innebär att urvalet inte är fullt normalfördelat.
Könsfördelningen i styrelsen har en bättre fördelning och både kurtosis och skevhet för
andelen kvinnor i styrelsen ligger mellan intervallet -0,5 <0 <+0,5.
Tabell 4.1 - Beskrivande statistik

Tabell 4.1 visar studiens deskriptiva statistik. N står för antal observationer vilket är 303 för alla
variabler förutom CFO där det saknas data för två företag. Min står för det lägsta värdet, Max för det
största värdet och SD är standardavvikelsen. LEV och PROF har winsoriserats på en femprocentig
nivå och SIZE har logaritmerats. Se tabell 3.2 för fullständig beskrivning av alla variabler.
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Tabell 4.2 visar hur andelen kvinnor i företagsledningen utvecklats mellan 2013–2015.
Resultatet indikerar att fler kvinnor har ledande positioner i svenska företag 2015 jämfört med
2013 och att nästan alla svenska företag i studien har minst en kvinnlig styrelseledamot.
Tabell 4.2 – Kvinnor i ledande befattningar 2013–2015

Tabellen visar hur andelen kvinnor i ledande befattningar har utvecklats mellan 2013–2015. CFO är
andelen kvinnliga ekonomidirektörer, CEO är andelen kvinnliga verkställande direktörer och BOARD
är medelvärdet av andelen kvinnor i styrelsen. BOARD (med minst 1 kvinna) är andelen styrelser som
har minst en kvinnlig ledamot. N är antalet observationer.

4.2 Korrelationsmatris
Som nämnt under avsnitt 3.3 finns det en risk att det förekommer multikollinearitet mellan
regressionens variabler vilket kan innebära osäkra parameterskattningar. Studien har
kontrollerat för multikollinearitet genom att analysera VIF-värden. Resultatet visar att alla
variabler i alla tre regressionsmodeller har ett VIF-värde runt 1 (se bilaga 2), vilket innebär
att det inte är några problem att mäta de oberoende variablernas effekt på den beroende
variabeln. Ett annat sätt att bedöma om det går att göra meningsfulla jämförelser är att
analysera korrelationskoefficienter. Andersson, Jorner och Ågren (2007) menar att
korrelationskoefficienter är ett mått på styrkan hos den linjära anpassningen och att den är
oberoende av de måttenheter som används.
I tabell 4.3 på nästa sida presenteras korrelationskoefficienterna i en korrelationsmatris.
Tabellen visar hur de oberoende variablerna korrelerar med den beroende variabeln frivillig
redovisning. Värt att notera är att företagsstorlek har den starkaste signifikanta korrelationen
om 0,372 vilket tyder på att företagsstorleken har en stor påverkan på hur mycket frivillig
information som redovisas. Även skuldsättningsgraden och tillverkningssektorn (bransch) har
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en inverkan på den frivilliga redovisningen då de har en signifikant korrelation om 0,186
respektive 0,150.
Tabell 4.3 - Korrelationsmatris

Tabellen visar Pearsons korrelation mellan studiens variabler. Signifikansnivån (tvåsidigt)
representeras med stjärnor, ***, **, där tre stjärnor innebär en signifikansnivå på 1 % och två
stjärnor en signifikansnivå på 5 %. Se tabell 3.2 för fullständig beskrivning av alla variabler.

Vidare visar matrisen även en indikation på hur könsfördelningen i ledningen påverkar
företagens frivilliga redovisning. Sambanden går i linje med studiens förväntningar och
tidigare forskning (exempelvis Nalikka, 2009; Bear, Rahman & Post, 2010) vilket indikerar
att den beroende variabeln är ett bra mått på frivillig redovisning. Korrelationsmatrisen visar
att en kvinnlig ekonomidirektör och fler kvinnor i styrelsen leder till att företag redovisar mer
frivillig information men för att kunna säkerhetsställa sambanden krävs även en
regressionsanalys.

4.3 Regressionsanalys
För att besvara studiens syfte, det vill säga om könsfördelningen i företagsledningen hos
svenska börsnoterade företag påverkar den frivilliga information som redovisas i
årsredovisningar, används en regressionsanalys som presenteras i tabell 4.4 på nästa sida.
Modell 1 studerar könet hos ekonomidirektörer, modell 2 könsfördelningen i styrelsen och
modell 3 könet hos verkställande direktörer.
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Tabell 4.4 - Regressionsanalys av den beroende variabeln frivillig redovisning

Tabellen visar resultatet från studiens tre olika regressionsmodeller: Modell 1 (CFO), modell 2
(BOARD) och modell 3 (CEO). Beroende variabel: Frivillig redovisning (TD). B-koefficienten är
ostandardiserad och standardfelet redovisas inom parentes. Signifikansnivån representeras med
stjärnor, ***, **, *, där tre stjärnor innebär en signifikansnivå på 1 %, två stjärnor 5 % och en
stjärna 10 %. Modell 1 har 301 observationer eftersom två föll bort på grund av avsaknad data.
SPSS exkluderade år 2015.

I likhet med Nalikka (2009) finner vi att en kvinnlig ekonomidirektör leder till att företag
redovisar mer information än företag med en manlig ekonomidirektör. Mer exakt bidrar
kvinnliga ekonomidirektörer till 6,3 procent mer frivillig information jämfört med manliga
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ekonomidirektörer. Resultatet skulle kunna förklaras av Hambricks (2007) Upper Echelons
Theory om att individuella egenskaper speglas i de beslut som fattas vilket får stöd av Ge,
Matsumoto och Zhang (2013) som menar att könet hos ekonomidirektörer kan påverka deras
redovisningsval. Om individens självbestämmande och möjlighet att påverka är hög kommer
också deras egenskaper att påverka deras redovisningsval (Hambrick, 2007; Ge, Matsumoto
& Zhang, 2013). Då ekonomidirektörer har kontroll och ansvar över redovisningen är det
därmed logiskt att deras individuella egenskaper även påverkar deras redovisningsval. Vidare
menar Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) att skillnader i hur män och kvinnor agerar
baseras på de könsnormer samhället utformat vilket gör att män och kvinnor beter sig
annorlunda även om de innehar en likvärdig position. Dessa normer skulle kunna vara en
förklaring

till

att

egenskaper

som

kön

påverkar

ekonomidirektörers

val

av

informationsgivning. Studiens resultat visar därmed att den första hypotesen stämmer, det vill
säga att en kvinnlig ekonomidirektör bidrar till att företag redovisar mer frivillig information
i årsredovisningar jämfört med en manlig ekonomidirektör.
Vidare visar regressionsanalysen att könsfördelningen i styrelsen har en inverkan på
informationsgivningen då en procents ökning av kvinnliga ledamöter ökar den frivilliga
redovisningen

med

könsfördelningen

i

16,1

procent.

styrelsen

Resultatet

påverkar

liknar

tidigare

hållbarhetsinformation

forskning
och

om

hur

framåtblickande

information där en ökad kvinnlig representation leder till mer informationsgivning (Bear,
Rahman & Post, 2010; Khlif & Achek, 2017; Kılıç & Kuzey, 2018). Vad detta positiva
samband mellan könsfördelning och frivillig information beror på är svårt att säga, men det
skulle kunna bero på att när kvinnor inte längre är en minoritet får de utrymme att uttrycka
sina åsikter, något som tas upp av Bear, Rahman och Post (2010) samt Khlif och Achek
(2017). I Sverige har även styrelsen ett starkt inflytande över verksamheten (Carlsson, 2007)
vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till att individuella egenskaper såsom kön
speglas i företagens redovisningsval. Vi anser därför att det är troligt att kvinnor i svenska
styrelser har stor möjlighet att påverka inte bara på grund av att de är representerade i
styrelsen utan även eftersom styrelsen har inflytande över företagets verksamhet. Det kan
förklara varför styrelsen enligt resultatet i denna studie har en sådan stor påverkan på
företagets frivilliga redovisning. En annan förklaring skulle kunna vara de krav som ställs på
styrelsen. Carlsson (2007) menar att allt större krav ställs på de svenska styrelserna och högre
krav betyder enligt Hambrick (2007) samt Ge, Matsumoto och Zhang (2013) att egenskaper
som kön i större utsträckning speglas i individens redovisningsval. Att styrelsen hamnar
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under hög press skulle därmed kunna vara en bidragande faktor till att könsfördelningen i
styrelsen påverkar den frivilliga redovisningen i så stor utsträckning.
I motsats till Nalikka (2009) som undersöker könsfördelningen i företagsledningen hos finska
företag finner vi ett signifikant positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter
och den frivilliga information företag redovisar. Anledningen att våra resultat skiljer sig åt
skulle kunna bero på att företagen i Nalikkas (2009) studie har en lägre andel kvinnliga
ledamöter. 97 procent av alla svenska företag i denna studie har minst en kvinnlig
styrelseledamot, medan endast ca 46 procent av företagen i Nalikkas (2009) studie har minst
en kvinnlig ledamot. Att kvinnor i högre utsträckning representeras i svenska styrelser kan
därmed vara en anledning till att vi, till skillnad från Nalikka (2009), finner ett signifikant
positivt samband mellan könsfördelningen i styrelsen och företags informationsgivning.
Likt Nalikka (2009) finner vi inget statistiskt samband gällande studiens sista hypotes som
säger att könet hos den verkställande direktören påverkar företagens redovisning av frivillig
information. Då endast två procent av studiens alla observationer har en kvinnlig
verkställande direktör är det troligt att resultatet skulle vara annorlunda om antalet kvinnliga
verkställande direktörer ökar så att urvalet blir mer normalfördelat. Även Nalikkas (2009)
studie har en låg andel kvinnliga direktörer. Det är endast ungefär sex procent av alla
verkställande direktörer som är kvinnor, vilket skulle kunna förklara varför inget samband
hittades. Om sambandet mellan könet på den verkställande direktören och mängden frivillig
redovisning är negativt, positivt eller obefintligt återstår att se, men för att kunna säga något
krävs ett statistiskt signifikant samband vilket saknas i denna studie. Studiens tredje hypotes
accepteras således inte.
Angående studiens kontrollvariabler så bekräftar resultatet även tidigare studier (Cooke,
1989; Meek, Roberts & Gray, 1995) och visar att större företag redovisar mer frivillig
information. Resultatet bör dock beaktas med försiktighet då företagsstorlek beräknats med
den naturliga logaritmen av totala tillgångar. Att större företag redovisar mer frivillig
information menar Adrem (1999) kan förklaras av att de har högre agentkostnader eftersom
de har mer utestående kapital jämfört med mindre företag. Ett sätt för företagen att minska
sina agentkostnader är genom att öka mängden frivillig redovisning. Agentteorin förutspår
därför ett positivt samband mellan företagsstorlek och mängden frivillig information (Adrem,
1999), något som studiens resultat bekräftar.
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Vidare finner vi även ett samband mellan frivillig redovisning och branschtillhörighet, där
tillverkningsföretag redovisar ungefär fyra procent mer frivillig information jämfört med
andra branscher. Detta stöds av Nalikka (2009) som också visar att tillverkningsföretag
redovisar mer information och bekräftar även tidigare studier (Cooke, 1989; Meek, Roberts &
Gray, 1995) som menar att olika branscher redovisar olika mycket information. Adrem
(1999) förklarar skillnaden i redovisad information mellan olika branscher med att Sverige
har många tillverkningsföretag som även är noterade utomlands. Detta gör att det skapas en
trend hos de svenska företagen att redovisa mer frivillig information om deras internationella
motsvarigheter ökar sin informationsgivning.
Agentteorin förutspår även ett positivt samband mellan företags skuldsättningsgrad och
mängden frivillig information eftersom ledningen har incitament att öka informationsgivningen för att minska agentkostnaderna (Adrem, 1999). Detta bekräftas i vår studie då vi, i
likhet med Nalikka (2009), finner ett signifikant samband mellan högre skuldsättningsgrad
och ökad frivillig informationsgivning. Det indikerar att agentteorin är en bra förklaring på
sambandet mellan ökad informationsgivning och företagens skuldsättningsgrad. Angående
lönsamhet visar resultatet olika signifikansnivåer. Vi finner ett positivt samband, dock är det
inte signifikant i regressionsmodellen som undersöker könet hos ekonomidirektörer.
Resultatet indikerar att Meek, Roberts och Grays (1995) diskussion om lönsamhet är relevant.
Författarna menar att lönsamma, välskötta företag redovisar mer information, vilket skulle
kunna vara en förklaring till det positiva samband som delvis hittas i denna studie.
Angående revisionsbyråer så visar studiens resultat inget signifikant samband mellan
företagens frivilliga redovisning och användning av större revisionsbyråer. Det kan bero på
att urvalet är ojämnt fördelat vilket skulle kunna förbättras med ett större antal observationer.
Exempelvis använder 98 procent av alla företag antingen PwC, EY, Deloitte eller KPMG
vilket gör att det blir svårt att dra någon slutsats om hur storleken på revisionsbyråer påverkar
redovisningen av information.
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att kvinnor i ledande befattningar påverkar
företagens frivilliga redovisning. En kvinnlig ekonomidirektör samt en ökad andel kvinnor i
styrelsen leder till att företag redovisar mer frivillig information. Forskning visar även att
ökad frivillig redovisning minskar företagens agentkostnader (Adrem, 1999), och ökad
informationsgivning

leder

även

till

minskad

informationsasymmetri

samt

lägre

kapitalkostnader för företagen (Yousefzadeh & Askarizadeh, 2015; Botosan, 1997; Diamond
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& Verrecchia, 1991). Ökad redovisning av frivillig information är emellertid inte endast
positivt då det enligt Cooke (1989) även skapas kostnader för att bearbeta och sammanställa
den information som ska presenteras i årsredovisningen. Men om ett företag trots allt väljer
att redovisa frivillig information måste det därför innebära att fördelarna överväger
nackdelarna (Cooke, 1989; Meek, Roberts & Gray, 1995). Vidare menar Konrad och Kramer
(2006) att kvinnor medverkar till en bredare och mer varierad diskussion i styrelsen och tar
hänsyn till flera olika intressenters behov. Att allt fler kvinnor får ledande positioner i det
svenska samhället (se tabell 4.3; SCB, 2013) och bidrar till en ökad frivillig redovisning är
därmed en positiv utveckling som svenska företag bör ta tillvara på.
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5 Slutsats
___________________________________________________________________________
I det avslutande avsnittet redovisas studiens slutsatser. Dessutom diskuteras även studiens
tillförlitlighet och förslag på framtida forskning.
___________________________________________________________________________
Syftet med denna studie är att undersöka om könsfördelningen i företagsledningen hos
svenska börsnoterade företag, det vill säga befattningar som verkställande direktörer,
styrelseledamöter och ekonomidirektörer, påverkar den frivilliga information som redovisas i
årsredovisningar. Information om företagens frivilliga redovisning hämtas från Kantons
rankning av årets bästa årsredovisning och information om könsfördelningen i ledningen
samlas in manuellt från företagens årsredovisningar. Studien utgår från ett urval om 303
observationer under åren 2013–2015 och företagen är listade på Nasdaq Stockholm Large
Cap eller Mid Cap.
Studiens syfte besvaras med hjälp av en regressionsanalys. Resultatet av regressionsanalysen
bekräftar studiens första hypotes, det vill säga att en kvinnlig ekonomidirektör redovisar mer
frivillig information än en manlig ekonomidirektör. Kvinnliga ekonomidirektörer har en
signifikant påverkan på företagens frivilliga redovisning och bidrar till en ökning om 6,3
procent mer frivillig information i årsredovisningar jämfört med en manlig ekonomidirektör.
Vidare visar även studiens resultat att andelen kvinnliga styrelseledamöter har ett positivt
signifikant samband med mängden frivillig redovisning där en procents ökning av andelen
kvinnor i styrelsen leder till 16,1 procent mer redovisning av frivillig information i
årsredovisningar. Således accepteras även studiens andra hypotes. Med bakgrund i att
forskning visar olika resultat är studiens tredje hypotes tvåsidig. Könet på den verkställande
direktören förväntas påverka mängden frivillig redovisning, men riktningen specificeras inte.
Studien finner inget signifikant samband mellan könet hos verkställande direktörer och
mängden frivillig redovisning vilket troligtvis beror på att få företag i urvalet har en kvinnlig
verkställande direktör. Studien bekräftar därmed den första och andra hypotesen men
accepterar inte den tredje.
Avslutningsvis konstateras att könsfördelningen har en inverkan på företagens frivilliga
redovisning av information. Studien utvecklar nuvarande teori och forskning genom att visa
hur en ökad kvinnlig representation i ledningen är positivt för den frivilliga redovisningen,
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något som tidigare endast undersökts i andra länder. Eftersom forskning visar att Sverige
skiljer sig från andra länder då styrelsen och ägarna har stort inflytande i företaget (Carlsson,
2007) och ingen undersökt hur könsfördelningen i ledingen påverkar den frivilliga
redovisningen, bidrar denna studie till att utöka förståelsen för hur kvinnor i ledande
befattningar påverkar företagens redovisning. Resultatet är även praktiskt relevant för
svenska företag då ökad informationsgivning kan minska informationsasymmetrin mellan
företag och investerare (Yousefzadeh & Askarizadeh, 2015) vilket ger lägre agent- och
kapitalkostnader (Adrem, 1999; Botosan, 1997; Diamond & Verrecchia, 1991).
Könsfördelningen i ledningen är även ett aktuellt ämne inom den politiska debatten. Senast
2016 kom ett lagförslag på könskvotering i styrelser för att uppmuntra att kvinnors
kompetens och erfarenhet tas till vara av företagen (Motion 2016/17:1874). Studiens resultat
bidrar därför även till ökad förståelse och information i den framtida samhällspolitiska
debatten.
5.1 Studiens tillförlitlighet
En av riskerna med att använda regressionsanalyser är att det krävs avgränsningar vid val av
vilka kontrollvariabler som ska användas. Även om denna studie utgått från kvalitetsgranskad
forskning inom ämnet vid inkluderandet av kontrollvariabler finns det en fara i att andra
faktorer kan påverka resultatet som inte tagits med, eller att de kontrollvariabler som faktiskt
inkluderas endast skapar onödigt brus. Dessutom kan det vara svårt att veta vad variabler
approximerar, speciellt när de kan beräknas eller tolkas på olika sätt. Exempelvis
företagsstorlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad kan beräknas olika vilket därför kan
påverka resultatet.
Vidare använder studien Kantons rankning av årsredovisningar vilket är ett viktat index som
inte tar hänsyn till informationens kvalité. Istället tar det endast hänsyn till om informationen
finns med eller inte och eftersom poängsättningen inte är densamma för alla moment öppnar
det upp för subjektivitet och selektionsbias. Studiens trovärdighet bedöms emellertid vara hög
då Kantons rankning baseras på internationell forskning inom området för investerarrelationer
och används i andra studier som undersöker frivillig redovisning (se Jankensgård, 2014;
2015). Utöver detta kontrollerar studien även för multikollinearitet mellan regressionens
variabler, något som kan leda till osäkra parameterskattningar. Det förekommer ingen
multikollinearitet vilket ökar studiens tillförlitlighet. I likhet med tidigare studier väljer vi
även att kontrollera för variation i informationsgivning över tid, så kallade årseffekter, samt
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branschpåverkan genom att inkludera en dummyvariabel för årtal och bransch (Chen, Chen &
Cheng, 2008; Cooke, 1989; Nalikka, 2009).
Även om regressionsanalysen har en justerad förklaringsgrad mellan 16,7 och 18,7, vilket
kan tyckas vara lågt, ligger den nära andra studier med samma inriktning som redovisar en
justerad förklaringsgrad mellan 19,4 och 22,2 (se Nalikka, 2009). Den justerade
förklaringsgraden visar emellertid att det kan finnas andra faktorer som påverkar resultatet
och som skulle kunna öka förklaringsgraden om de inkluderas i modellen. Urvalet av
observationer är även ganska litet och skuldsättningsgraden samt lönsamheten uppvisar en
kurtosis om 1,962 respektive 4,035. Skuldsättningsgraden är även något skev (1,351) vilket är
viktigt att ha i åtanke vid tolkning av resultatet då en högre kurtosis och skevhet indikerar att
urvalet inte är normalfördelat. Även kausalitet är relevant att beakta i statistiska
undersökningar. Studiens resultat tolkas som att fler kvinnor i företagsledningen leder till en
ökad mängd frivillig information i årsredovisningar. Sambandet skulle emellertid kunna vara
det motsatta, det vill säga att kvinnor attraheras till företag som redovisar mycket frivillig
information och inte att de bidrar till att öka den frivilliga redovisningen när de väl anställs.
Trots brister bedöms studien ändå ha en genomgående hög kvalité och tillförlitlighet då de
val som gjorts är väl övervägda och baseras på hur andra studier inom ämnet hanterar
datamaterial och regressionsanalyser.
5.2 Framtida forskning
Framtida studier kan med fördel undersöka om det finns ett samband mellan könet hos
verkställande direktörer och mängden frivillig redovisning om urvalet blir mer
normalfördelat. Svårigheten är att det kan vara problem att få starkare samband innan fler
kvinnor innehar ledande befattningar. Endast två procent av alla verkställande direktörer i
studiens urval var kvinnor mellan åren 2013–2015. Eventuellt kommer utvecklingen i
framtiden bidra till en jämnare könsfördelning vilket underlättar för studier av denna karaktär.
Dessutom skulle det även vara intressant att undersöka vilken andel kvinnliga
styrelseledamöter som krävs för att kvinnor ska känna att de får möjlighet att uttrycka sina
åsikter. Khlif och Achek (2017) nämner att detta är viktigt att ha i åtanke vid genusforskning
som fokuserar på styrelsen och Bear, Rahman och Post (2010) menar att kvinnor inte får
tillfälle att bidra med sin kunskap när de är en minoritet. Att undersöka vilken andel kvinnliga
styrelseledamöter som krävs för att deras individuella egenskaper ska reflekteras i företagens
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redovisningsval bidrar därför till att säkerhetsställa om det finns en gräns, och var den går, för
hur många kvinnliga ledamöter som krävs i styrelsen om företag vill ta tillvara på deras
kunskap och erfarenhet.
Vidare skulle det även vara intressant att undersöka om det finns fler karaktärsdrag kopplat
till kön hos företagsledningen som påverkar företagens frivilliga redovisning. I likhet med
Ge, Matsumoto och Zhang (2013) som undersöker ekonomidirektörers stil, och Eagly och
Johannesen-Schmidt (2001) som menar att det finns samhällsnormer kopplat till kön som gör
att kvinnor och män agerar olika, så bör det även innebära att det finns egenskaper som
baseras på omgivningen mer än individens genetiska kön. Detta går i linje med den kritik som
Khlif och Achek (2017) riktar mot genusforskning där könstyp och könstillhörighet skiljs åt
och att många kvinnor känner att de måste använda ett stereotypiskt manligt beteende när de
innehar ledande befattningar. Denna studie skulle därför vara bra att komplettera med en
kvalitativ undersökning som går in mer på djupet rörande de egenskaper och beteenden som
traditionellt anses vara mer manligt eller kvinnligt och om kvinnor i företagsledningar anser
att deras beteende påverkas av könsstereotyper.
Det kan även finnas fördröjningseffekter där nytillträdda direktörer och ledamöter inte har en
omedelbar inverkan på redovisningen utan att det kan ta ett tag för deras individuella
egenskaper att speglas i deras redovisningsval. Framtida studier kan därför utföra
regressioner med fördröjda variabler för att ta hänsyn till att effekterna av individers
redovisningsbeteende kan uppkomma i ett senare skede och inte nödvändigtvis direkt efter
tillträde. Även kvaliteten på den frivilliga informationen skulle vara intressant att undersöka
närmare då denna studie endast fokuserar på om informationen finns med eller inte,
exempelvis genom att utföra en textanalys. Det skulle även vara intressant att undersöka om
det finns en skillnad i resultat beroende på vilket index som används, det vill säga om det
exempelvis är egenkonstruerat eller baserat på experters analyser.
Avslutningsvis består denna studie av ett relativt litet urval av stora och medelstora företag
noterade på Stockholmsbörsen. Det är möjligt att resultatet skulle vara annorlunda om studien
även inkluderade bolag noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap eller tog hänsyn till
onoterade bolag. Vi lämnar detta område till framtida studier att undersöka.
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Bilagor
Bilaga 1 - Kriterier för bästa årsredovisning

Årets börsbolag 2013 – Bästa årsredovisning
Om tävlingen
Årets börsbolag är Sveriges äldsta och mest omfattande tävling inom området för investerarrelationer. Tävlingen består av de tre
deltävlingarna Bästa IR-webbplats, Bästa delårsrapport (för bolag vars räkenskapsår likställs med kalenderåret granskas den tredje
kvartalsrapporten) samt Bästa årsredovisning. För deltävlingarna Bästa delårsrapport och Bästa årsredovisning genomförs remissrundor,
i vilka varje bolag ges möjlighet att kommentera den preliminära bedömningen. Årets börsbolag 2013 omfattar bolag med säte i Sverige
som är primärnoterade på NGM Equity Stockholm, Nasdaq OMX Stockholm Stora bolag och Nasdaq OMX Stockholm Medelstora bolag.

Om kriterierna
Kriterierna baseras på internationell forskning på området för investerarrelationer, överläggning med Sveriges Finansanalytikers
Förening, praxis bland noterade bolag i Sverige, Aktiespararnas erfarenheter samt Kantons insikter som rådgivare inom finansiell
rapportering, kommunikation och värdering. Information om samtliga kriterier efterfrågas på svenska.

A. INLEDANDE INFORMATION – 2 poäng
1. Länkad innehållsförteckning, 1 p.

(Innehållsförteckning med klickbara länkar i nedladdningsbar version av årsredovisningen.)

2. Viktiga händelser uppdelade per kvartal, 1 p.

(Krav på att de viktiga händelserna presenteras separat under rubrik, underrubrik alternativt i
punktlista/tabell.)

B. UTTALANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE – 6 poäng
1. VD-ord, 2 p.
1.1
1.2

VD-ord med rubrik. [1 p]
Kommentar till framtidsutsikter. [1 p]
(Krav på underrubrik.)

2. Ordförandeord, 2 p.
2.1
2.2

Ordförandeord med rubrik. [1 p]
Kommentar till bolagsstyrning. [1 p]
(Krav på underrubrik.)

3. Följande ska tydligt framgå i stycke med underrubrik i VD-ord alternativt
ordförandeord, 2 p.
3.1
3.2

Kommentar till hur strategiska/affärsmässiga vägval har inverkat på bolagets utveckling. [1 p]
Kommentar till finansiering/ekonomisk situation. [1 p]

C. BOLAGSBESKRIVNING – 17 poäng
1. Affärsidé, strategier och verksamhet, 4 p.
(Krav på rubrik, underrubrik alternativt punktlista/tabell eller illustration.)

1.1
1.2
1.3
1.4

Affärsidé. [1 p]
Affärsmodell (hur bolaget bedriver verksamhet, placering i värdekedja). [1 p]
Konkreta strategier. [1 p]
Värdedrivande faktorer (vad som påverkar bolagets resultat, gärna på kort respektive lång sikt). [1 p]

2. Finansiella mål, 3 p.
(Informationen ska återfinnas i samlad form.)

2.1
2.2
2.3

Finansiella mål. [1 p]
Utfall av finansiella mål i form av en kvantifierad redogörelse. [1 p]
Uppföljning av finansiella mål i form av en kvalitativ diskussion kring utfallet. [1 p]

3. Marknad, 3 p.
3.1
3.2
3.3

Bolagets totala marknadsandel alternativt majoriteten av affärsområdenas/delverksamheternas
marknadsandelar kvantifierade i SEK eller procent. [1 p]
Marknadens/majoriteten av marknadernas storlek i SEK. [1 p]
Marknadens/majoriteten av marknadernas tillväxt i SEK eller procent. [1 p]
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4. Konkurrenter, 2 p.
4.1
4.2

Namn. [1 p]
Kvantifierade marknadsandelar i SEK eller procent. [1 p]

5. Hållbarhet, 5 p.
5.1
5.2
5.3

Redovisning enligt GRI (det ska framgå i årsredovisningen att bolaget redovisar enligt GRI). [3 p]
Redogörelse för bolagets viktigaste intressenter och deras kärnfrågor. [1 p]
Kvantifierade hållbarhetsrelaterade mål (ska framgå i årsredovisningen). [1 p]

D. FEMÅRSÖVERSIKT NYCKELTAL – 4 poäng
(För nynoterade bolag: pro forma. Bolag som haft verksamhet kortare tid än fem år måste ange detta.)

1. Räntabilitet på eget kapital, 1 p.
2. Eget kapital per aktie, 1 p.
3. Utdelning per aktie, 1 p.
(Nyckeltalet ska anges även om ingen utdelning skett.)

4. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kan för banker ersättas med
kreditförlustnivå), 1 p.
(I enlighet med definition av kassaflöde från den löpande verksamheten i IAS 7.)

E. STYRELSE OCH BOLAGSLEDNING – 3 poäng
1. Styrelsens arbete under verksamhetsåret, 2 p.
(Avser ärenden som har behandlats och beslut som har fattats snarare än generella ansvarsområden.)

2. Organisationskarta över bolagsstyrning, 1 p.
F. AKTIEN – 2 poäng
1. Marknadsplatser, 1 p.
1.1

Redogörelse för vilka marknadsplatser som aktien handlas på samt hur stor andel av handeln
som sker på respektive marknadsplats. [1 p]
(Exempelvis NGM Equity Stockholm, Nasdaq OMX Stockholm, Chi-X eller Burgundy.)

2. Utdelningspolitik, 1p.
2.1

Kvantifierad utdelningspolitik samt bakomliggande resonemang. [1 p]

G. RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS – 5 poäng
1. Risk- och känslighetsanalys, 5 p.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Kvantifiering av känsligheten för rörelserisker. [1 p]
Kvantifiering av känsligheten för finansiella risker. [1 p]
Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej föreligger. [1 p]
Beskrivning av hur bolaget arbetar med att hantera risker. [1 p]
Redogörelse för utvalda risker utifrån sannolikhet och påverkan. [1 p]

H. ORDLISTA OCH DEFINITIONER – 2 poäng
1. Företagsspecifik/branschspecifik ordlista, 1 p.
2. Definitioner av redovisningsterminologi, 1 p.

TOTALT: 41 POÄNG
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Årets börsbolag 2014 – Bästa årsredovisning
Om tävlingen
Årets börsbolag är Sveriges äldsta och mest omfattande tävling inom området för investerarrelationer. Tävlingen består av de tre
deltävlingarna Bästa IR-webbplats, Bästa delårsrapport (för bolag vars räkenskapsår likställs med kalenderåret granskas den tredje
kvartalsrapporten) samt Bästa årsredovisning. För deltävlingarna Bästa delårsrapport och Bästa årsredovisning genomförs remissrundor,
i vilka varje bolag ges möjlighet att kommentera den preliminära bedömningen. Årets börsbolag 2014 omfattar bolag med säte i Sverige
som är primärnoterade på NGM Equity Stockholm, Nasdaq OMX Stockholm Stora bolag och Nasdaq OMX Stockholm Medelstora bolag.

Om kriterierna
Kriterierna baseras på internationell forskning på området för investerarrelationer, överläggning med Sveriges Finansanalytikers
Förening, praxis bland noterade bolag i Sverige, Aktiespararnas erfarenheter samt Kantons insikter som rådgivare inom finansiell
rapportering, kommunikation och värdering. Information om samtliga kriterier efterfrågas på svenska.

A. INLEDANDE INFORMATION – 2 poäng
1. Länkad innehållsförteckning, 1 p.

(Innehållsförteckning med klickbara länkar i nedladdningsbar version av årsredovisningen.)

2. Viktiga händelser uppdelade per kvartal, 1 p.

(Krav på att de viktiga händelserna presenteras separat under rubrik, underrubrik alternativt i
punktlista/tabell.)

B. UTTALANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE – 6 poäng
1. VD-ord, 2 p.
1.1
1.2

VD-ord med rubrik. [1 p]
Kommentar till framtidsutsikter. [1 p]
(Krav på underrubrik.)

2. Ordförandeord, 2 p.
2.1
2.2

Ordförandeord med rubrik. [1 p]
Kommentar till bolagsstyrning. [1 p]
(Krav på underrubrik.)

3. Följande ska tydligt framgå i stycke med underrubrik i VD-ord alternativt
ordförandeord, 2 p.
3.1
3.2

Kommentar till hur strategiska/affärsmässiga vägval har inverkat på bolagets utveckling. [1 p]
Kommentar till finansiell utveckling. [1 p]

C. BOLAGSBESKRIVNING – 17 poäng
1. Affärsidé, strategier och verksamhet, 3 p.
1.1
1.2
1.3

Affärsidé. [1 p]
Affärsmodell (hur bolaget bedriver verksamhet, placering i värdekedja.) [1 p]
Konkreta strategier. [1 p]

2. Investment case, 1 p
2.1

En samlad redogörelse för motiven till att investera i bolaget. [1 p]
(Redogörelse utifrån värdedrivande faktorer på makro-, bransch- respektive företagsnivå eller en
kombination.)

3. Finansiella mål, 3 p.
(Informationen ska återfinnas i samlad form.)

3.1
3.2
3.3

Finansiella mål. [1 p]
Utfall av finansiella mål i form av en kvantifierad redogörelse. [1 p]
Uppföljning av finansiella mål i form av en kvalitativ diskussion kring utfallet. [1 p]

4. Marknad, 3 p.
4.1
4.2
4.3

Bolagets totala marknadsandel alternativt majoriteten av affärsområdenas/delverksamheternas
marknadsandelar kvantifierade i SEK eller procent. [1 p]
Marknadens/majoriteten av marknadernas storlek i SEK. [1 p]
Marknadens/majoriteten av marknadernas tillväxt i SEK eller procent. [1 p]
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5. Konkurrenter, 2 p.
5.1
5.2

Namn. [1 p]
Kvantifierade marknadsandelar i SEK eller procent. [1 p]

6. Hållbarhet, 5 p.
6.1
6.2
6.3

Redovisning enligt GRI (det ska framgå i årsredovisningen att bolaget redovisar enligt GRI). [3 p]
Redogörelse för bolagets viktigaste intressenter och deras kärnfrågor. [1 p]
Kvantifierade hållbarhetsrelaterade mål (ska framgå i årsredovisningen). [1 p]

D. FEMÅRSÖVERSIKT NYCKELTAL – 4 poäng
(För nynoterade bolag: pro forma. Bolag som haft verksamhet kortare tid än fem år måste ange detta.)

1. Räntabilitet på eget kapital, 1 p.
2. Eget kapital per aktie, 1 p.
3. Utdelning per aktie, 1 p.
(Nyckeltalet ska anges även om ingen utdelning skett.)

4. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kan för banker ersättas med
kreditförlustnivå), 1 p.
(I enlighet med definition av kassaflöde från den löpande verksamheten i IAS 7.)

E. STYRELSE OCH BOLAGSLEDNING – 3 poäng
1. Styrelsens arbete under verksamhetsåret, 2 p.
(Avser ärenden som har behandlats och beslut som har fattats snarare än generella ansvarsområden.)

2. Organisationskarta över bolagsstyrning, 1 p.
F. AKTIEN – 2 poäng
1. Marknadsplatser, 1 p.
1.1

Redogörelse för vilka marknadsplatser som aktien handlas på samt hur stor andel av handeln
som sker på respektive marknadsplats. [1 p]
(Exempelvis NGM Equity Stockholm, Nasdaq OMX Stockholm, Chi-X eller Burgundy.)

2. Utdelningspolitik, 1p.
2.1

Kvantifierad utdelningspolitik samt bakomliggande resonemang. [1 p]

G. RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS – 5 poäng
1. Risk- och känslighetsanalys, 5 p.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Kvantifiering av känsligheten för rörelserisker. [1 p]
Kvantifiering av känsligheten för finansiella risker. [1 p]
Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej föreligger. [1 p]
Beskrivning av hur bolaget arbetar med att hantera risker. [1 p]
Redogörelse för utvalda risker utifrån sannolikhet och påverkan. [1 p]

H. ORDLISTA OCH DEFINITIONER – 2 poäng
1. Företagsspecifik/branschspecifik ordlista, 1 p.
2. Definitioner av redovisningsterminologi, 1 p.

TOTALT: 41 POÄNG
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Årets börsbolag 2015 – Bästa årsredovisning
Om tävlingen
Årets börsbolag är Sveriges äldsta och mest omfattande tävling inom området för finansiell kommunikation. Det främsta syftet med Årets
börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen vad gäller finansiell information till bolagens alla intressenter samt uppnå en mer
enhetlig utformning av respektive bolags årsredovisning, delårsrapport och IR-webbplats. Syftet är därtill att främja en rättvisande
värdering av bolagets finansiella instrument.
Årets börsbolag 2015 omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på NGM Equity Stockholm, Nasdaq Stockholm Stora
bolag och Nasdaq Stockholm Medelstora bolag. För mer information om tävlingen se http://kanton.se/Bästa Årsredovisning

Om kriterierna
Kriterierna baseras på internationell forskning på området för investerarrelationer, Sveriges Finansanalytikers Förenings
rekommendationer, praxis/feedback från noterade bolag i Sverige, Aktiespararnas erfarenheter samt Kantons insikter som rådgivare inom
finansiell rapportering, kommunikation och värdering. Endast årsredovisningar på svenska beaktas vid vår bedömning.

A. INLEDANDE INFORMATION – 1 poäng
1. Länkad innehållsförteckning, 1 p.

(Innehållsförteckning med klickbara länkar i nedladdningsbar version av årsredovisningen.)

B. UTTALANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE – 7 poäng
1. VD-ord, 2 p.
1.1

Kommentar till framtidsutsikter. [1 p]
(Krav på underrubrik.)

1.2

Kommentar till eventuella prisförändringar för produkter och insatsvaror. [1 p]
(Krav på underrubrik.)

2. Ordförandeord, 2 p.
2.1
2.2

Ordförandeord med rubrik. [1 p]
Kommentar till bolagsstyrning. [1 p]
(Krav på underrubrik.)

3. Följande ska tydligt framgå i stycke med underrubrik i VD-ord alternativt
ordförandeord, 3 p.
3.1
3.2
3.3

Kommentar till hur strategiska/affärsmässiga vägval har inverkat på bolagets utveckling. [1 p]
Kommentar till finansiell utveckling. [1 p]
Kommentar till hållbarhetsarbetet bolaget bedriver. [1p]

C. BOLAGSBESKRIVNING – 18 poäng
1. Affärsidé, strategier och verksamhet, 3 p.
1.1
1.2
1.3

Affärsidé. [1 p]
Affärsmodell (hur bolaget bedriver verksamhet, placering i värdekedja). [1 p]
Konkreta strategier. [1 p]

2. Investment case, 1 p
2.1

En samlad redogörelse för motiven till att investera i bolaget. [1 p]
(Redogörelse utifrån värdedrivande faktorer på makro-, bransch- respektive företagsnivå eller en
kombination.)

3. Finansiella mål, 3 p.
(Informationen ska återfinnas i samlad form.)

3.1
3.2
3.3

Finansiella mål. [1 p]
Utfall av finansiella mål i form av en kvantifierad redogörelse. [1 p]
Uppföljning av finansiella mål i form av en kvalitativ diskussion kring utfallet. [1 p]

4. Marknad, 3 p.
4.1

Bolagets totala marknadsandel alternativt majoriteten av affärsområdenas/delverksamheternas
marknadsandelar kvantifierade i SEK eller procent. [1 p]
4.2 Marknadens/majoriteten av marknadernas storlek i SEK (kan för fastighetsbolag ersättas med
marknadens/majoriteten av marknadernas storlek i kvadratmeter). [1 p]
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4.3

Marknadens/majoriteten av marknadernas tillväxt i SEK eller procent. [1 p]

5. Konkurrenter, 2 p.
5.1
5.2

Namn. [1 p]
Kvantifierade marknadsandelar i SEK eller procent. [1 p]

6. Hållbarhet, 6 p.
6.1
6.2
6.3
6.4

Redovisning enligt GRI (det ska framgå i årsredovisningen att bolaget redovisar enligt GRI). [3 p]
Redogörelse för bolagets viktigaste intressenter och deras kärnfrågor. [1 p]
Kvantifierade hållbarhetsrelaterade mål (ska framgå i årsredovisningen). [1 p]
Upplysning om att bolaget är anslutet till eller följer UN Global Compact. [1 p]

D. FEMÅRSÖVERSIKT NYCKELTAL – 4 poäng
(För nynoterade bolag: pro forma. Bolag som haft verksamhet kortare tid än fem år måste ange detta.)

1. Räntabilitet på eget kapital, 1 p.
2. Eget kapital per aktie, 1 p.
3. Utdelning per aktie, 1 p.
(Nyckeltalet ska anges även om ingen utdelning skett.)

4. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kan för banker ersättas med
kreditförlustnivå), 1 p.
(I enlighet med definition av kassaflöde från den löpande verksamheten i IAS 7.)

E. STYRELSE OCH BOLAGSLEDNING – 2 poäng
1. Styrelsens arbete under verksamhetsåret, 2 p.
(Avser ärenden som har behandlats och beslut som har fattats snarare än generella ansvarsområden.)

F. AKTIEN – 3 poäng
1. Information om aktiekursens standardavvikelse och beta inklusive information för
vilken historisk mätperiod som underlaget baseras på, 1 p.
2. Värdeöverföringar till aktieägarna, 2 p.
2.1

Redogörelse för utdelning, återköp, inlösen och avknoppningar samt bakomliggande
resonemang. [2 p]

G. RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS – 7 poäng
1. Risk- och känslighetsanalys, 7 p.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Kvantifiering av känsligheten för rörelserisker. [1 p]
Kvantifiering av känsligheten för finansiella risker. [1 p]
Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej föreligger. [1 p]
Beskrivning av hur bolaget arbetar med att hantera risker. [1 p]
Redogörelse för utvalda risker utifrån sannolikhet och påverkan inklusive hållbarhetsrisker.
[3 p]

H. ORDLISTA OCH DEFINITIONER – 1 poäng
1. Företagsspecifik/branschspecifik ordlista, 1 p.
TOTALT: 43 POÄNG

Varför Kanton?
Kanton är en av Sveriges ledande rådgivare inom investerarrelationer. Med vår hjälp blir
er finansiella kommunikation effektiv och kvalitetssäkrad.
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Bilaga2 -2VIF-värden
Bilaga
Tabell 1: VIF-värden för de olika variablerna
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