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Sammanfattning 

I Sverige lever vi idag i ett informationssamhälle där tillgången och efterfrågan på 

information är stor. Detta upplever även de börsnoterade företagen som i sina 

årsredovisningar publicerar en stor mängd information utöver vad som är lag- och 

regelstadgat, så kallad frivillig information, för att attrahera riskkapital. Röster för och 

emot detta expansiva utlämnade har hörts från marknaden och idag pågår en diskussion 

kring att minska ned denna informationsmängd eller om mängden är nödvändig för att 

investerare ska få tillräcklig insyn i företaget.  

 

Mer information skulle enligt teorier kring asymmetrisk information innebära en fördel 

för företaget men även bidra till en mer effektiv marknad. Under de senaste årtiondena 

har forskningen kretsat kring att undersöka sambandet mellan företagets frivilliga 

informationsutlämnade och dess kapitalkostnad. Flertalet tidigare studier har funnit ett 

negativt samband där företagen får en fördel i form av en lägre kapitalkostnad. 

Förklaringen till detta samband ligger i att informationsasymmetrin minskar. Dock finns 

även kostnader förknippade med ett ökat informationsutgivande, vilket talar för att nyttan 

av detta kan vara avtagande. Debatten och problematiken kring företagets 

informationsutgivning har denna studie tagit fasta på och formulerat följande 

problemformulering: 

 

Vilken påverkan har svenska börsnoterade företags frivilliga informationsutlämnande på 

deras kapitalkostnad?  

 

För att uppnå studiens syfte har en undersökning av olika typer av frivillig information, 

finansiell, ickefinansiell och strategisk information, genomförts. Detta för att, ur 

företagets perspektiv, undersöka vilken typ av information som tydligast påverkar 

företagets kapitalkostnad.  

 

Genom att ta del av företaget Kantons material gällande de svenska börsnoterade 

företagens frivilliga informationsutlämnade mellan åren 2007-2012 har denna studie, 

genom en kvantitativ metod, valt att hypotespröva om ett linjärt samband mellan 

finansiell, ickefinansiell respektive strategisk information och kapitalkostnaden 

föreligger.  

 

Studiens slutsats är att endast mer ickefinansiell information kan hjälpa de svenska 

börsnoterade företagen att sänka sin kapitalkostnad genom att informationsasymmetrin 

minskar mellan företagets ägare och ledning. Finansiell information kan leda till en högre 

kapitalkostnad, trots att den bidrar till att minska informationsasymmetrin mellan 

investerare, då kostnader förknippade med ett ökat informationsutlämnade är större än 

fördelarna. Den strategiska informationen har ingen inverkan genom att sänka 

informationsasymmetrin mellan investerare och har i studien endast visat sig medföra 

större kostnader än fördelar i påverkan på kapitalkostnaden. 

 

Nyckelord:  

Frivilligt informationsutlämnande, Asymmetrisk information, Kapitalkostnad, Finansiell 

information, Ickefinansiell information, Strategisk information.  
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Begreppsförklaring 

BFL:   Bokföringslagen, 

Alla svenska aktiebolag är idag bokföringsskyldiga enligt 

bokföringslagen, Svensk författningssamling (1990:1078). 

CSR:   Corporate Social Responsibility, 

En typ av ickefinansiell information som företaget ger ut om det sociala 

ansvar som de tar i samhället. 

EMH:  Effektiva marknadshypotesen, 

En teori som ligger till grund för många antaganden och modeller inom 

finansieringsområdet och bygger på att priserna alltid är satta utifrån all 

tillgänglig information. Utvecklad av Eugene F. Fama (1970). 

FFFS:  Finansinspektionens författningssamling, 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd som gäller på 

finansområdet, behandlar bland annat informationsplikten för utgivare av 

överlåtbara värdepapper. 

FI:       Finansinspektionen 

Finansinspektionen är en statlig myndighet som ansvarar för tillsynen på 

de finansiella marknaderna i Sverige. 

IASB:  International Accounting Standards Board, 

Oberoende normgivande organ för internationell finansiell standard för 

redovisning i börsnoterade företag (International Financial Reporting 

Standards, IFRS). 

NGM: North Growth Market, 

            Marknadsplattform (aktiebörs) för handel med värdepapper (aktier). 

OIH:    Optimala informationsutgivningshypotesen, 

En teori som beskriver att det skulle finnas en optimal nivå för företagens 

frivilliga informationsutgivning sett till dess påverkan på 

kapitalkostnaden. Utvecklad av Håkan Jankensgård (2014). 

SFS:    Svensk författningssamling, 

        Svensk lagstiftning. 

VpML: Lag om värdepappersmarknaden, 

Innehåller bestämmelser för vilka lagar som reglerar den svenska börsen 

som handelsplattform samt de deltagare som finns på denna plattform, 

Svensk författningssamling (2007: 528). 

ÅRL:   Årsredovisningslagen, 

Innehåller bestämmelser om årsredovisningens innehåll samt när denna 

ska offentliggöras för svenska aktiebolag, Svensk författningssamling 

(1995:1554).  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer en bakgrund till studien presenteras, denna bakgrund, 

och vidare problemdiskussion, kommer leda fram till studiens problemformulering och 

syfte. Därefter kommer studiens bidrag, avgränsningar och begränsningar att diskuteras. 

För att avsluta inledningskapitlet diskuteras studiens ämnesval och författarnas 

förförståelse.  

______________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
Dagen samhälle präglas av information av olika slag. Genom att lämna ut många olika 

rapporter bidrar svenska börsnoterade företag till att vara en del av detta 

informationssamhälle. En av de viktigaste rapporterna för företagets 

informationsutgivning är årsredovisningen (Haskel, 2000, s. 10). Informationen som 

företagen ger ut i sina årsredovisningar blir för investerare en direkt källa till kännedom 

om företagets ekonomiska ställning och påverkar därmed deras värdering och analys av 

företaget (Haskel, 2000, s. 10). Svenska börsnoterade företag är idag informationspliktiga 

enligt svensk lag, övervakad av Finansinspektionen samt reglerad av börsens egna 

noteringsavtal. Detta för att säkerhetsställa informationens kvalitet och därmed också 

investerarnas analyser. Utöver informationsplikten får företagen själva välja hur mycket 

information de vill publicera i sin årsredovisning. Information som i årsredovisningen 

publiceras utöver vad som är lag- och regelstadgat kallas alltså för företagets frivilliga 

information. 

 

I Sverige pågår idag en diskussion kring vilken effekt som informationsutlämnandet har 

i Sverige. Svenskt Näringsliv och Swedish Enterprise Accounting Group presenterade 

tillsammans med tre forskare, Hjelström, Hjelström och Sjögren, rapporten An 

investigation of capital market actors’ use of financial reports1 (2014). Rapporten 

behandlar investerarnas användning av finansiella rapporter, hur de söker information i 

de olika finansiella rapporterna samt vilken typ av information som de finner intressant 

(Hjelström et al., 2014). Hjelström et al. (2014, s. 32) kom bland annat fram till att olika 

finansiella rapporter används av olika investerare beroende på vilken information som 

investeraren är intresserad av. Exempelvis söker nya investerare information om företaget 

i årsredovisningen för att avgöra om det är ett investeringsalternativ (Hjelström et al., 

2014, s. 32). En investerare som redan har kunskap om företaget använder 

årsredovisningen mer som ett kontrollmaterial eller för att uppdatera sina tidigare 

antaganden om företaget (Hjelström et al., 2014, s. 32). 

 

Den frivilliga informationen varierar naturligt mellan enskilda företag men enligt Haskel 

(2000, s. 16) har en praxis successivt vuxit fram. Informationen som ges ut i 

årsredovisningarna blir av likartad karaktär hos många av företagen och ytterligare 

pådrivningar för ett ökat utlämnade har skapas av den tävlingskaraktär som finns på 

börsmarknaden (Haskel, 2000, s. 17). Den frivilliga informationen har därför blivit en 

viktig faktor för företagen för att kunna attrahera riskkapital bland de börsnoterade 

företagen (Haskel, 2000, s. 70). 

 

I debatten kring företagens informationsutlämning har även Hans Hoogervorst, 

ordförande för International Accounting Standards Board (IASB) hörts. Hoogervorst 

                                                           
1 En undersökning av kapitalmarknadens aktörers användning av finansiella rapporter. 
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uttryckte, på IASBs konferens i juni 2013, att IASB ser att det idag finns ett 

informationsöverflöd i företagens årsredovisningar och att IASB därför har startat ett 

arbete emot detta, för att hjälpa företagen. Hoogervorst (juni 2013) säger i sitt tal att “For 

many companies, the size of their annual report is ballooning”2. Hoogervorst (juni, 2013) 

menar att det idag kan vara svårt för företagen att vara tydliga i sina årsredovisningar när 

mängden information som de känner sig tvungna att publicera är stor, samtidigt är den 

stora mängden information relevant och viktig för investeraren. Hoogenvorst (juni, 2013) 

menar dock att mängden informationen varken blir till nytta eller försåtlig för investeraren 

om den blir för omfattande. 

 

Även i Storbritannien har röster emot den extensiva årsredovisningen höjts. Financial 

Reporting Council (FRC) gav år 2009 ut rapporten “Louder than words” 3 som behandlar 

en oro över den ökade komplexiteten och i Storbritannien den minskade andelen relevant 

information i företagens årsredovisningar (FRC, 2009). Rapporten (FRC, 2009) tar upp 

problemen med att den ökade informationsmängden, där både längden och 

detaljmängden, skapar problem för företagen. Risken är att företagens viktigaste budskap 

kan försvinna i mängden när informationen blir för stor. År 2011 publicerade FRC en 

uppföljare,“Cutting clutter4”, där FRC går steget längre och vill hjälpa företag att minska 

sin informationsmängd men samtidigt behålla dess kvalitet. I den svenska debatten har 

kritiken bland annat handlat om frekvensen av utlämnandet av information i form av 

kvartalsrapporter, men även att utlämningen av information skapar kostnader för 

företagen. Peter Norman, finansmarknadsminister år 2010-2014 har kommenterat att 

“kraven på rapportering måste utgå från en balanserad avvägning mellan 

investerarskydd, öppenhet och den administrativa bördan på börsbolagen” (Dagens 

Nyheter, 2013).  

 

Informationens betydelse är väl grundad i många teorier. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen är alltid all tillgänglig information på marknaden reflekterad i priset, 

vilket gör att ingen investerare kan få en högre avkastning utan att ta en högre risk (Fama, 

1970). Famas (1970) antaganden för en effektiv marknad bygger bland annat på att 

investerare är rationella i sitt beslutstagande. Genom olika grader av effektivitet, svag, 

halvstark och stark form, sammanfattar Fama (1970) att ju mer information som är 

tillgänglig desto mer effektiv blir prissättningen vilket innebär att priset reflekterar 

företagets fundamentala värde. Den starka marknadseffektiviteten innebär att all 

tillgänglig information, både intern och extern, finns tillgänglig för alla på marknaden, 

vilket är ett utopiskt ideal som endast är möjligt i teorin. Idag lever vi enligt Fama (1970) 

i en halvstark marknadseffektivitet där priserna kommer justeras när ny information 

kommer ut på marknaden, till exempel nya företagsrapporter. 

 

Andra forskare har framfört teorier som motsäger den effektiva marknadshypotesen och 

menar att det finns en informationsasymmetri i samhället. Grossman & Stiglitz (1980) 

argumenterar att information är kostsamt och att det därför inte är möjligt att priserna kan 

reflektera all tillgänglig information, detta medför att antagandet om effektiva marknader 

faller. Om priserna skulle reflektera all tillgänglig information skulle de som spenderar 

resurser på att tillgodose sig information inte få någon kompensation, vilket leder till att 

en informationseffektiv marknad är en omöjlighet (Grossman & Stiglitz, 1980). Leuz och 

                                                           
2 För många företag är storleken på deras årsredovisning översvallande 
3 Högre än ord 
4 Minska pladdret 
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Verrecchia (2000, s. 91-92) beskriver att när investerare och företag eller enskilda 

investerare inte har tillgång till samma information uppstår det man kallar ett snedvridet 

urval (eng. adverse selection) när transaktioner med företagets aktier äger rum.  

 

Fördelen med att företag ger ut mer information är att investerarna får en större insikt i 

företaget och därmed minskar risken för att de ska göra en felaktig värdering. Enligt det 

mycket kända förhållandet inom finansiering kommer en lägre risk kompenseras med en 

lägre avkastning. Detta skulle i sammanhanget reflekteras i form av en minskad 

kapitalkostnad, vilket kan vara en stor fördel för företaget när de till exempel är i behov 

av extern finansiering. Flertalet studier (Botosan & Pumlee, 2002; Cormier et al., 2010; 

Diamond & Verrecchia, 1991; Francis et al., 2005; Lambert et al., 2007; Leuz & 

Verrecchia, 2000; Sieber et al., 2014) har undersökt hur ett ökat frivilligt 

informationsutlämnade påverkar kapitalkostnaden hos företag, och sett att företag som 

ger ut mer frivillig information får en förmån i form av en lägre kapitalkostnad. 

 

Även om denna fördel har konstaterats i flertalet studier har även nackdelarna med ett 

ökat informationsutgivande uppmärksammats i litteraturen (Jankensgård, 2014; Meek et 

al., 1995; Verrecchia, 1983). Jankensgård (2014) gör en studie om svenska börsnoterade 

företags frivilliga informationsutlämnade. Jankensgård (2014) mäter sambandet mellan 

hur den totala frivilliga informationsutgivningen påverkar företagens kapitalkostnad och 

finner, till skillnad mot tidigare nämna studier, ett icke-linjärt samband. Det innebär att 

det observerade sambandet är en avvägning, där ett ökat informationsutlämnade endast 

ledde till en minskad kapitalkostnad upp till en viss nivå och därefter ledde mer 

information till att kapitalkostnaden istället ökade (Jankensgård, 2014). 

 

Under det senaste årtiondet har studier i högre grad valt att rikta in sig mer specifikt för 

att se om detta samband är gällande för olika typer av information. Dessa studier 

inkluderar endast en typ av information och utförs på andra marknader än den svenska. 

Bravo Urquiza et al. (2010) samt Sieber et al. (2014) ser ett negativt samband mellan 

strategisk information och kapitalkostnaden på den spanska respektive tyska marknaden. 

Watson et al. (2002) väljer att se den finansiella informationens inverkan på den brittiska 

marknaden. Cormier et al. (2010) väljer att se till den ickefinansiella information och ser 

även där ett samband på marknaden i Kanada. Gällande den svenska marknaden har 

endast studien av Jankensgård (2014) genomförts och då gällande totalt 

informationsutlämnande. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Tillgången till information i dagens samhälle är stor och informationsmängden från 

svenska börsnoterade företag är inget undantag. Detta framgår av de långa och omfattande 

årsredovisningar som många företag publicerar. Enligt vissa teorier är det en fördel med 

mer information då det leder till en lägre informationsasymmetri och mer effektiv 

marknad, vilket kan innebära en lägre kapitalkostnad för företagen. 

Informationsutlämnade kan alltså innebära en stor fördel för de börsnoterade företagen 

som tävlar med varandra om riskkapital. Marknaden har dock börjat reagera mot den stora 

mängd information som publiceras och upplever ett behov av att minska denna. Studier 

har även visat att fördelarna med en ökad informationsutgivning skulle kunna ha en 

avtagande effekt på kapitalkostnaden då det även finns kostnader förknippade med att ge 

ut mer information. Om företagen ska minska på mängden information är det viktigt att 

öka kunskapen om vilken typ av information som har starkast koppling till 
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kapitalkostnaden, då tidigare forskning endast studerat det totala informationslämnande 

eller endast en enskild typ av information. Genom att sammanföra och studera de olika 

typerna av information i en studie kan en tydligare jämförelse göras och även en 

kunskapslucka fyllas gällande hur de olika typerna av information påverkar 

kapitalkostnaden i relation till varandra och till det totala informationsutlämnandet. 

 

Valet av att studera just den svenska marknaden grundar sig i att denna marknad är relativt 

outforskad när det kommer till företags informationsutgivnings påverkan på 

kapitalkostnaden. Ytterligare att skäl till att studera ett specifikt land är att det kan vara 

en fördel att avgränsa studien till en specifik informationsmiljö, det vill säga ett område 

som regleras av samma institutioner, då Sieber et al. (2005, 1126) påpekat att skillnader 

mellan dessa kan påverka sambandet mellan företagets informationsutgivning och 

kapitalkostnad. 

 

1.3 Problemformulering 
Med grund i ovanstående problembakgrund och problemdiskussion kommer denna studie 

undersöka: 

 

Vilken påverkan har svenska börsnoterade företags frivilliga informationsutlämnande på 

deras kapitalkostnad?  

 

1.4 Syfte 
Denna studie kommer undersöka den frivilliga informationsutlämningen hos svenska 

börsnoterade företag för att se om någon typ av information (finansiell, ickefinansiell och 

strategisk information) har en större påverkan på företaget kapitalkostnad.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur företagets kapitalkostnad påverkas av dessa olika 

informationstyper, för att därigenom bidra med större kunskap om hur företagens 

informationsutgivning påverkar investerare. Då svenska börsnoterade företag arbetar i ett 

samhälle med en omfattande informationsutlämning syftar denna studie till att underlätta 

och skapa klarhet i de olika informationstypernas betydelse för kapitalkostnaden. Detta 

för att se vart företaget ska placera det största krutet i sina årsredovisningar.  

 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studien kommer bidra med kunskap inom området asymmetrisk information och dess 

betydelse för de svenska företagens kapitalkostnad. Till skillnad från tidigare studier inom 

området avser vi i denna studie att fokusera på vilken typ av information (finansiell, 

ickefinansiell eller strategisk information) som påverkar den asymmetriska informationen 

mest och därmed svara på vilken typ av information som har störs inverkan på de svenska 

företagens kapitalkostnad. Vidare kommer studien bidra med kunskap inom finansiering 

med avseende på vad som avgör ett företags möjligheter till extern finansiering, eftersom 

företagets kapitalkostnad påverkar kostnaden för företagets finansiering. Valet att just 

studera den svenska marknaden bidrar även det till att fylla en teoretisk kunskapslucka då 

detta är ett relativt outforskat område på den svenska marknaden. 

 

Denna kunskapsgenerering leder till att företag som söker extern finansiering kan få 

praktisk nytta då de får en djupare insikt i informationsutgivningens betydelse, det vill 
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säga vilken typ av information de ska prioritera när de ändrar sin informationsutgivning 

för att påverka sin kapitalkostnad. 

 

1.6 Avgränsningar och begränsningar 
Studien kommer göra skillnad mellan avgränsningar och begränsningar. Med 

avgränsningar syftar vi till hur många aspekter som kommer studeras medan begräsningar 

avser urvalets storlek och utformning. 

 

Studien har följande avgränsningar: 

 Studien är avgränsa till att endast undersöka den svenska marknaden. Detta för att 

den svenska marknaden är ett outforskat område gällande hur finansiell, 

ickefinansiell och strategisk information påverkan kapitalkostnaden. 

 Studien kommer endast undersöka företags informationsutgivning i 

årsredovisningar. Andra källor, så som delårs- och kvartalsrapporter eller 

hemsidor, kommer inte undersökas. Det främsta skälet till detta är att studiens 

teorigenerering framförallt är baserad på studier som använt årsredovisningar som 

proxy för företags totala informationsutgivning. Årsredovisningen har dessutom 

visat sig vara en av de viktigaste källorna till information om företaget för 

investerare.  

 Studien kommer undersöka ett tidsspann som sträcker sig mellan år 2007 – 

2012.  Studien kommer använda datamaterial från företaget Kanton som under 

denna period hållit i tävlingen Årets börsbolag och vi är därmed avgränsade av 

detta tidsspann då det är under denna tidsperiod som data för 

informationsutgivningen finns tillgänglig. Vidare kommer vi inte inkludera data 

för åren 2013 och 2014 då vi endast har tillgång till den totala poängsättningen 

för dessa år och därför skulle vi inte kunna dela upp poängsättningen i de tre 

typerna av information vi avser att studera.  

 Studien kommer inte använda samtliga mått som litteraturen använt som indikator 

på kapitalkostnaden i närvaron av informationsasymmetri utan en avgränsning 

görs till att endast använda Tobins Q och Köp-Säljdifferensen (eng. Bid-Ask 

spread).  

 Studien kommer göra ett totalurval men det är viktigt att förtydliga att en 

exkludering görs av finansiella företag samt investmentbolag som är börsnoterade 

i Sverige. Avgränsningen görs för att skapa mer generaliserbara resultat då dessa 

bolag inte går under samma lagstadgning. Detta utgör inte en begränsning i 

studien då den inte avser att inkludera dessa företag i studiens population. För 

vidare argumentering kring detta se avsnitt 5.2 Urval. 

 

Utifrån vår definition av begreppet begränsningar ser vi att studien inte har några 

begräsningar eftersom ett totalurval utifrån studiens urvalsram kommer ske. 

 

1.7 Ämnesval 
Vi har valt att studera hur svenska börsnoterade aktiebolags kapitalkostnad påverkas av 

hur mycket frivillig information de ger ut för att vi har ett intresse för företags 

finansieringssituation och därmed av vad som kan påverka dessa möjligheter. 

Kapitalkostnaden är en viktig del i detta sammanhang. Denna problemformulering har 

tagit form då vi under de senaste åren följt debatten i Sverige, och delvis utomlands, om 

de negativa konsekvenser den stora informationsutgivningen kan ha för företagen och 

deras investeringsstrategier. Flera företag, branschorganisationer och även forskare 
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menar att den rådande “informationshetsen” leder till en kortsiktighet bland investerarna 

som inte gynnar målet om en långsiktig lönsamhet. Denna debatt fick oss att vilja gräva 

djupare kring för- och nackdelarna med den information som företagen ger ut. 

 

1.8 Förförståelse 
Båda författarna är civilekonomstudenter med inriktning mot finansiering på 

fördjupningnivå. Författarna har även läst kurser inom redovisning under studietiden. 

Vidare har en av författarna tidigare studerat kommunikation. Det är dock främst vår 

utbildning inom finansiering som ligger till grund för ämnesvalet i denna studie. 

Författarna har genom sin utbildning stor kunskap om företagets kapitalstruktur och 

kapitalkostnad och är medvetna om att företagen själva kan göra val för att påverka 

kapitalkostnaden. Vidare ska tilläggas att författarna endast har studerat teorier kring detta 

ämne och har ingen erfarenhet av att arbeta med företagsfinansiering. Båda författarna 

har även studerat en utlandstermin i Skottland samt läst avancerade kurser inom 

finansiering på engelska, detta ser författarna som en tillgång i studien då mycket litteratur 

har varit på engelska och författarna har därmed en god förståelse för det engelska språket. 
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2. Teoretisk metod 
Syfte med kapitlet teoretisk metod är att ge läsaren en bild av författarnas verklighets- 

och kunskapssyn som ligger till grund för metodvalen i denna studie. Vidare kommer 

kapitlet att beskriva studiens forskningsstrategi och perspektiv och avslutas med en 

diskussion kring behandling av studiens litteratursökning och författarnas källkritik.  

______________________________________________________________________ 

2.1 Ontologiska och Epistemologiska ståndpunkter 
Verkligheten är den plats vi lever i, den plats som vi vistas i och där vi samspelar med 

andra aktörer. För att bedriva ett vetenskapligt arbete så menar Lundahl och Skärvad 

(1999, s. 36) att vi ständigt behöver pröva och ompröva tidigare vetande och 

frågeställningar. Vidare skriver Lundahl och Skärvad (1999, s. 38) att vetenskapligt 

arbete kan utgå från två plattformar, positivism och hermeneutik. Lindholm (2000, s. 34) 

menar att innan man går igenom hur vetenskaplig forskning går till måste man behandla 

källorna till kunskap; är det sinnet eller förnuftet som gör att vi uppfattar kunskap som 

giltig? Vad ska betraktas som kunskap? Begreppen är ofta tätt sammanknutna och bildar 

tillsammans vår övergripande vetenskapsfilosofi, hur vi kommer hantera och se på vår 

studieprocess. 

 

Epistemologi, kunskapsteoretiska frågeställningar, behandlar vad som är eller kan 

betraktas som kunskap inom ett område (Bryman, 2008, s. 29). Är det möjligt att studera 

den sociala verkligheten ur samma perspektiv som det naturvetenskapliga området 

använder eller måste andra metoder användas för att skapa en sann verklighetsbild 

(Bryman, 2008, s. 29)? Lundahl och Skärvad (1999, s. 38) beskriver två 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter inom kunskapsteorin, positivismen och 

hermeneutiken. Ur en positivistisk synvinkel kan naturvetenskapliga metoder användas 

för att observera sociala fenomen och detta kommer skapa trovärdig data som genom 

existerande teorier kan bygga hypoteser om verkligheten (Saunders et al., 2012, s. 113). 

Denna studie kommer utgå från existerande teorier som vi genom vår utbildning på 

Civilekonomprogrammet tagit del av. Data kommer sedan insamlas genom 

undersökningar från informationsutlämnandet i svenska börsnoterade företag, för att 

slutligen testas genom hypoteser. Därför kan ett positivistiskt synsätt fastslås i vår studie 

där vi kommer att bidra till en klarare bild inom kunskapsområdet. Hade en hermeneutisk 

utgångspunkt varit aktuell för denna studie skulle ett större fokus legat vid att tolka och 

förstå (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42), och problemformuleringen hade då varit 

utformad mot att förstå till exempel företagens upplevelser av ett större frivilligt 

informationsutlämnade. 

 

Ontologi, verklighetssyn, behandlar verklighetens natur och väcker frågor om våra 

antaganden om hur världen fungerar (Saunders et al., 2012, s. 110). Saunders et al. (2012, 

s. 110) menar att verkligheten kan ses ur två aspekter, objektivism och subjektivism. 

Bryman (2008, s. 36) använder ordet konstruktionism istället för subjektivism och 

beskriver detta som ett synsätt att sociala företeelser är något som ständigt skapas och 

återskapas av aktörerna och deras sociala samspel, en beskrivning av verkligheten som är 

föränderlig och därför aldrig kan betraktas som slutgiltig, statisk. Med vår 

problemformulering, vilken påverkan har svenska börsnoterade företags frivilliga 

informationsutlämning på deras kapitalkostnad, har studien ett tydligt objektivt synsätt. 

Ett objektivt ontologiskt synsätt innebär enligt Saunders et al. (2012, s. 110) att studera 

de sociala enheterna utifrån de satta regler och strukturer som inte går att påverka eller 
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styra. Vi kan inte styra eller påverka hur företagens frivilliga informationsutgivning 

påverkar kapitalkostnaden, utan endast observera de givna värden som har skapats utifrån 

satta strukturer. Utifrån objektivismen ses sambandet mellan företags 

informationsutgivning och kapitalkostnad som slutgiltigt och inte möjligt att ändra.  

 

2.2 Forskningsansats och Forskningsstrategi 

2.2.1 Forskningsansats 

I enlighet med vår verklighets- och kunskapssyn, att vi tror att det finns lagbundenheter i 

samhället som är relativt stabila över tid, faller det sig naturligt att vår ansats är deduktiv. 

Bryman och Bell (2013, s. 31) beskriver tillvägagångsättet enligt den deduktiva ansatsen 

som att man på ett strukturerat sätt först utgår från teorin och sedan ställer upp hypoteser 

utifrån denna. Detta innebär att vi utgår från befintlig teori när vi formulerar våra 

hypoteser om sambandet mellan informationsutgivning och kapitalkostnad och därefter 

testar dessa empiriskt. På detta sätt avser vi att förklara och (till viss del) förstå 

verkligheten och därmed bygga på den befintliga kunskapen om asymmetrisk 

information, företagets informationsutgivning och företagets kapitalkostnad.   

 

2.2.2 Forskningsstrategi 

Eftersom vi i denna studie syftar till att tillämpa en deduktiv ansats, där vi utgår från 

teorin, kommer vi att genomföra en kvantitativ studie. Bryman och Bell (2013, s. 162) 

beskriver att denna metod inom den samhällsvetenskapliga forskningen har sina rötter i 

den positivistiska kunskapssynen där metoden syftar till att efterlikna den 

naturvetenskapliga forskningen i så stor utsträckning som möjligt. Det deduktiva 

angreppssättet beskriver översiktligt den kvantitativa metodens tillvägagångssätt. 

Alternativet till en kvantitativ metod är en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

grundar sig, enligt Yilmaz (2013, s. 313) på ett tolkande och konstruerande perspektiv 

och är i regel induktiv i sitt angreppsätt. Holme och Solvang (1996, s. 79-80) skriver att 

betoningen ligger på att skapa en djupare förståelse och att se till helhetsbilden framför 

att uppnå generaliserbara resultat. Detta tillvägagångssätt går inte ihop med målet vi har 

med denna studie, eftersom vi vill betona just kvantifiering för att undersöka sambandet 

mellan företags informationsutgivande och kapitalkostnad. För att studera samband eller, 

framförallt, kunna dra generaliserbara slutsatser, krävs det vanligen mätning och 

bearbetning av en större mängd data, vilket är ett av de största kännetecknen för den 

kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2013, s. 176-179).  

 

Bryman och Bell (2013, s. 165) skriver att eftersom den kvantitativa metoden har en stark 

betoning på kvantifiering, det vill säga mätning, är reliabilitet och validitet två viktiga 

begrepp när det kommer till de mått som används vid mätningen. Dessa handlar om hur 

pålitliga och trovärdiga de mått som används är att faktiskt mäta det man syftar till att 

mäta (Bryman & Bell, 2013, s. 170-173).  Möjligheten att mäta asymmetrisk information 

och företags kapitalkostnad i det sammanhanget är något problematisk och därför har vi 

beskrivit mer utförligt i teoridelen hur forskningen gått tillväga för att hantera denna 

svårighet. Eftersom reliabilitet och validitet är så pass viktiga begrepp kommer vi 

återkomma till dessa mer senare i texten samt att ha en utförligare diskussion kring detta 

för vår specifika studie i avsnitt 8.5.  

 

Mätningen är, som sagt, ett av den kvantitativa metodens huvudfokus och det är dessutom 

en av dess främsta styrkor. Yilmaz (2013, s. 313) skriver att en stor fördel med den 

kvantitativa metodens tillvägagångssätt är att den gör det möjligt att sammanställa en stor 
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mängd data, detta gör att generella mönster och därmed också generaliserbara slutsatser 

är möjliga att dra för studien. Det är därmed möjligt att relativt precist mäta skillnader 

och variationer och dessutom är tillvägagångssättet välstrukturerat, vilket höjer studiens 

replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013, s. 166-167). Detta kan jämföras med den kvalitativa 

metoden där en studie kan, enligt Holme och Solvang (1996, s. 80), vara svår att efterlikna 

eftersom dessa i regel kräver en flexibilitet under utförandet. Bryman och Bell (2013, s. 

176-177) skriver att man inom den kvantitativa forskningen intresserar sig för kausalitet, 

sambandet mellan orsak och verkan, men att det dock är en svaghet hos metoden att det 

ofta kan vara svårt att fastslå orsaksriktningen. Vår studie är inget undantag på denna 

punkt. Dock inte nödvändigtvis när det kommer till sambandet mellan kapitalkostnaden 

och informationsutgivande, utan istället när det kommer till de mått/variabler som 

används för att mäta kapitalkostnaden med. Jankensgård (2014) använder ett mått på 

företagets värde som indikator på kapitalkostnaden där ett högre företagsvärde indikerar 

en lägre kapitalkostnad. I sina studier diskuterar Jankensgård (2014, s. 23) och Chi (2009, 

s. 11200) att sambandet kan vara endogent, där företag med ett högre värde och lönsamhet 

kan vilja använda frivillig informationsutgivning för att signalera sin styrka.  

 

Svårigheten med att anta kausala samband i användandet av den kvantitativa metoden är 

en av de punkter som metoden kritiserats för. Vidare vill vi uppmärksamma fler aspekter 

som kan skapa problem när denna metod används då vi anser att en medvetenhet om dessa 

minskar risken för att felaktiga slutsatser dras. I en kvantitativ studie likställs som sagt 

samhället med naturen på ett sätt som kanske inte är rimligt. Bryman och Bell (2013, s. 

181-183) skriver att kritiker menar att metoden syftar till att förklara verkligheten som 

statisk när de i själva verket är föränderlig och därmed ignoreras det beroende som 

samhället faktiskt har av de individer som lever inom det. Konsekvenserna av detta, 

skriver Bryman och Bell (2013, s. 181-183), är en låg validitet i studien genom att de mått 

som används inte fångar det de syftar till att mäta och dessutom ges inget utrymme att 

fånga den föränderlighet som samhället och verkligheten har. Detta skapar en falsk känsla 

av precision.  

 

2.2.3 Sammanfattande forskningsstrategi 

För att lättare ge läsaren en bild av studiens forskningsansats är denna presenterar i Figur 

1 nedan. Studiens problemformulering och syfte är grundat i en objektvistisk verklighets 

syn och positivistisk kunskapssyn där verkligheten ses som statisk och kunskap ska 

skapas utifrån ett objektivt tillvägagångssätt. Utifrån den objektivitiska verklighetssynen 

och positivistiska kunskapssynen är ett deduktivt angreppsätt ett naturligt 

tillvägagångssätt, där studien utgår från rådande teorier och på ett strukturerat formulerar 

hypoteser som sedan testas empiriskt. Det deduktiva angreppssättet beskriver översiktligt 

den kvantitativa metodens tillvägagångssätt, vilket har använts i studien. Studien har med 

grund i ovanstående resulterat i en design som bäst kan liknas vid en tvärsnittsdesign, 

denna kommer att utförligt diskuteras i avsnitt 5.1 Foskningsdesign.  

 

 

Figur 1. Sammanfattande forskningsstrategi 
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2.3 Perspektiv 
Vi har valt att göra studien utifrån företagets perspektiv, som sökare av en lägre 

kapitalkostnad. Detta har sin utgångspunkt i vårt syfte med studien, vilket är att underlätta 

informationsutlämningen i företagen, då det går att se tendenser till en informationshets 

bland noterade bolag i dagens samhälle. Detta vill vi uppnå genom att ta reda på mer 

specifikt än vad tidigare studier gjort vilken typ av information, finansiell, ickefinansiell 

eller strategisk information, som påverkar kapitalkostnaden mest. Det är framförallt 

företaget som har intresse av ta del av denna studies resultat då de med hjälp av detta kan 

se vilken typ av information som kan påverka deras kapitalkostnad mest. Detta skulle ge 

företagen möjlighet att anpassa sin informationsutgivning utefter deras preferenser med 

hänsyn till kapitalkostnaden. 

 

I sambandet mellan företagets informationsutgivning och kapitalkostnad har investeraren, 

som investerare i företagets aktier, en nyckelroll. Detta genom att investerarens 

uppfattning och agerande utifrån den utgivna informationen har en stor påverkan på 

vilken riktning kapitalkostnaden rör sig. Utifrån detta kommer investeraren och dennes 

roll att beröras i teorin kring detta samband, men utifrån resonemanget att det framförallt 

är företaget som har intresse av denna studies resultat anser vi att företagsperspektivet 

utgör studiens huvudsakliga perspektiv. 

 

2.4 Litteratursökning 
Litteratursökningen för denna studie har utgått från Umeå Universitetsbiblioteks källor 

och tillgängliga databaser. För att söka efter vetenskapliga artiklar har databasen EBSCO 

Business Source Premier samt Google Scholar använts. Även Umeå 

Universitetsbiblioteks söktjänst har använts. För litteratur gällande metod har främst 

böcker behandlandes vetenskapsteori och metod använts. Vi valde inledningsvis att göra 

avancerade sökningar och använde funktionen “peer reviewed” för att ta del av artiklar 

som är vetenskapligt granskade. Efter att vi funnit relevanta artiklar valde vi framförallt 

att utgå från dessa för att arbeta oss vidare genom att studera deras källor och 

referenslistor för att utöka och fördjupa vår teorigenerering.  

 

Mycket litteratur finns endast tillgänglig på engelska och vi har därför valt att använda 

engelska sökord för att ta del av den mest framstående och erkända forskningen inom 

området. Nyckelord som disclosure, voluntary disclosure, information, cost of capital, 

information asymmetry, efficient market hypothesis, strategic information, financial 

information och non-financial information samt andra liknande begrepp har används.  

 

2.5 Källkritik 
Källkritik har till uppgift att granska och värdera källor och bedöma deras tillförlitlighet 

(Thurén, 2013, s. 4). Thurén (2013) menar att “källa” är ursprunget till all vår kunskap 

och denna källa kan bestå av många ting, skriftliga, muntliga, materiella eller liknande. 

Det är viktigt att använda relevanta källor till sitt arbete och Ejvegård (2009, s.105) menar 

att det är viktigt för författaren att reflektera kring sitt använda material, sina källor. 

Genom att reflektera över sitt material anser Ejvegård (2009, s. 96) att arbetet i högre grad 

kan spegla relevans och aktualitet. Vi kommer strukturera vår källkritik kring Thuréns 

(2013) fyra källkritisk principer, äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  
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2.5.1 Äkthet 

Enligt Thurén (2013, s. 17) innebär äkthet att källan ska vara det den utger sig för att vara, 

att den inte ska vara en förfalskning. Thurén (2013, s. 17, 26) menar att gränsen mellan 

äkta och falsk kan vara svår att upptäcka och att det viktigaste är att vara medveten om 

att förfalskade källor kan förekomma. Vi är medvetna om detta faktum och har i så stor 

utsträckning som möjlig gått tillbaka till ursprungskällan för att kontrollera mot 

förfalskning eller förvrängning. Vidare har vi sökt källor i vetenskapliga och betrodda 

tidskrifter. Dessa artiklar har ofta varit citerade och därmed betrodda även av andra 

forskare som äkta. En stor del av vår teorigenerering har skett genom att vi gått vidare 

med relevanta studiers referenser.  Tanken vi haft med detta är att dessa studier, i och med 

att de använts frekvent av andra forskare inom samma område, är trovärdiga och har en 

“äkthet”.  

 

2.5.2 Tidssamband 

Tid är en viktig parameter inom källkritik. Thurén (2013, s. 7) säger att ju längre tid sedan 

händelsen har inträffat, desto större risk finns det att tro att historien har förändrats. 

Thurén (2013, s. 31) skriver att källan är mer trovärdig desto mindre tid som har passerat 

sedan händelsen skedde. Vi är medvetna om att ämnena asymmetrisk information, 

frivillig informationsutlämning och företags finansiering och kapitalkostnad har 

behandlas inom forskningen, både tillsammans och var för sig, under många årtionden 

tillbaka i tiden. Därmed är det, utifrån Thuréns (2013) resonemang lätt att anta att en del 

källor skulle ha tappat i aktualitet, så som Famas och Akerlofs studier från 70-talet. Vi 

menar dock att detta tidssamband måste ställas mot kravet på äkthet och oberoende och 

för att göra en gedigen litteratursökning har det krävs att vi många gånger gått tillbaka till 

de ursprungliga studierna för att uppfylla detta. För att vår studie inte ska tappa sin 

aktualitet så är vår problemformulering inte baserad på den problematik som rådde på 70-

talet då forskningen inom effektiva marknader och asymmetrisk information främst 

kretsade kring dessa ämnens mer separata existens eller icke existens. Genom att sätta 

äldre forskning i relation till nutida forskning om företagets kapitalkostnad och externa 

finansiering menar vi att dessa gamla teorier får ett aktuellt sammanhang. 

 

2.5.3 Oberoende 

Det är viktigt att källan är oberoende och står för sig själv, att den inte ska vara en avskrift 

eller ett referat på en annan källa Thurén (2013, s. 8). Ejvegård (2009, s. 71) menar att en 

källas värde kan fastställas genom att forskaren är medveten om att det finns primär- och 

sekundärkällor, och aktivt undersöker varifrån uppgifter och fakta kommer ifrån. Det är 

alltså viktigt att vara medveten om att källan kan förvrängas genom citering och förändras 

från sin ursprungliga mening.  

 

Vi är medvetna om att kunskap kan förvrängas och vandra från sin ursprungliga betydelse 

när den citeras av många författare och därför har vi i största möjligaste mån försökt finna 

ursprungskällan och aktivt arbetat för att referera denna i vårt arbete. På detta sätt menar 

vi att risken för att vi ska ha förvrängt eller missuppfattat teorier eller argument är mycket 

liten. Det är dock också viktigt att vara medveten om att varje studie använder tidigare 

källor för att stärka sin tes, tidigare teorier kan då sättas i ett nytt sammanhang och därmed 

utvecklas. Det är på detta sätt som forskning byggs på. Därför har vi gällande studier 

kring ämnet företags frivilliga utlämnade av information i förhållande till 

kapitalkostnaden valt att, då det är ett relativt nytt område som påverkar många 
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ämnesområden, använda oss av flertalet författare för att skapa oss en bild av 

ämnesområdet nuvarande ämnesbild i förhållande till tidigare studier.  

 

2.5.4 Tendensfrihet 

Att verka utifrån tendensfrihet, icke partiskt, är en viktig del inom forskning och den sista 

av Thuréns (2013) fyra källkritiska principer. Thurén (2013, s. 63) menar att ingen källa 

ska anses vara så pass tillförlitlig att man kan tro på den utan vidare, vissa källor kan 

naturligtvis vara mer tillförlitliga än andra men överlag bör man utgå ifrån att källan är 

partisk.  

 

Vi har tagit hänsyn till detta kriterium genom att använda mer betrodda källor, 

publicerade vetenskapliga artiklar i välkända tidskrifter och vetenskapligt granskade 

databaser. Dessa artiklar och databaser är väl granskade och ses som högst tillförlitliga. 

Vi har även aktivt arbetat utifrån att använda artiklar som är fackligt granskade (peer 

reviewed) och därmed bedömda att vara tendensfria.  
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kommer att behandla den teori som, genom den deduktiva 

ansatsen, ligger till grund för studiens utformning. Kapitlet kommer inledas med en 

genomgång av de lagar och regler som främst reglerar företagens informationsutgivning 

för att sedan övergå till att återge teorier som bedöms vara relevanta för studien.  

______________________________________________________________________ 

3.1 Lagar och regler 
Företag, precis som marknaden, är beroende av tillförseln av kapital och kapital skapar i 

sin tur tillväxt och avkastning för aktörer och investerare. Förtroendet till marknaden är 

av största vikt för att marknaden ska fungera och utvecklas och syftet med lagstiftning på 

värdepappersmarknaden är just att garantera allmänhetens förtroende och därmed en 

fungerande marknad (Sevenius & Örtengren, 2012, s. 30). Även regleringen av 

marknaden måste vara omfattande och skapa ett gott skydd för investeraren för att denne 

ska få förtroende (Sevenius & Örtengren, 2012, s. 35). Ett reglerat informationsutlämnade 

ger en mer rättvis handel och en trygghet för samtliga aktörer på marknaden och därmed 

skapas en effektiv handel och prissättning (Sevenius & Örtengren, 2012, s. 31-35). God 

informationsutgivning är därför av stor vikt för investerarnas förtroende till marknaden.  

 

Den reglerade informationsutgivningen för svenska börsnoterade aktiebolag utgår ifrån 

svensk lag. Alla svenska aktiebolag är idag bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen 

(SFS 1999:1078) (BFL) och skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt 1-2 §§, kap. 6 

(SFS 1999:1078). Årsredovisningen ska vara utformad enligt Årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554) (ÅRL). ÅRL innehåller bestämmelser om årsredovisningens innehåll samt 

när denna ska offentliggöras. Översiktligt kan nämnas att årsredovisningen enligt 1-2 §§, 

kap. 2 ÅRL ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter och en 

förvaltningsberättelse samt i större företag även en kassaflödesanalys, och utöver 

årsredovisningen skall en delårsrapport offentliggöras samt en koncernredovisning vid 

koncern (SFS 1995:1554). 

 

Svenska aktiebolag som är noterade på en svensk värdepappersmarknad ska även följa 

Lag om värdepappersmarknad (SFS 2007: 528) (VpmL). VpmL (SFS 2007: 528) är en 

följd av Europaparlamentet och Rådets direktiv ”Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående 

upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 

marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG”. VpmL kap. 11 (SFS 2007: 528) 

reglerar den svenska börsen som handelsplattform samt de deltagare som finns på denna 

plattform. 4 §, kap. 16 VpmL (SFS 2007: 528) reglerar utgivningen av årsredovisningen 

för svenska företag noterade på en handelsplattform, emittenten ska ”så snart som möjligt 

och senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin 

årsredovisning och, i förekommande fall, en koncernredovisning”. 

 

Finansinspektionen (FI) är den myndighet som har till uppgift att övervaka företag på den 

finansiella värdepappersmarknaden, detta för att bidra till ett stabilt finansiellt system 

med högt förtroende och med ett högt skydd för investerarna (Finansinspektionen.se). 

Detta sker genom tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning (Finansinspektionen.se). FI 

har även utfärdat föreskrifter vilka börsen måste förhålla sig till och dessa ska komplettera 

gällande lag. Finansinspektionens författningssamling (2014:12) (FFFS) kap. 10 FFFS 
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(2014:12) behandlar bland annat informationsplikt för utgivare av överlåtbara 

värdepapper. 

 

Utöver svensk lag och FIs författningssamling krävs att svenska börsnoterade bolag följer 

börsens egna noteringsavtal, verkande för en effektiv självreglering. Nasdaq Stockholm 

har ett eget regelverk med utgivelser för hur bolag som önskar bli upptagna på deras 

plattform ska förhålla sig till och bland annat ska kvartalsrapporter utöver gällande lag 

produceras (Nasdaq, 2015). Med dessa regler menar Nasdaq att de verkar för en 

harmonisering av marknaden och att en harmonisering inom informationsreglerna 

underlättar för investeraren och ger därmed en större möjlighet för emittenter att få 

tillgång till riskkapital (Nasdaq, 2015). 

 

Kreditinstitut, banker och andra värdepappersbolag så som finansiella holdingföretag 

redovisar årsredovisning enligt lag (SFS 1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut 

och värdepappersbolag. 

 

3.2 Den Effektiva Marknadshypotesen  
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en teori som ligger till grund för många 

antaganden och modeller inom finansieringsområdet och bygger på att priserna alltid är 

satta utifrån all tillgänglig information. EMH har utvecklats från forskning kring huruvida 

det är möjligt att förutspå aktieprisernas rörelse på marknaden. Kendall och Bradford Hill 

(1953) var en av de första forskarna som fastslog att priser på tillgångar inte följer ett 

specifikt mönster som går att modellera. Kendall och Bradford Hill (1953) försökte 

utveckla en modell för prissättning av aktier men fann istället att sannolikheten att 

priserna skulle gå upp nästkommande dag var lika stor som att de skulle gå ner. Priserna 

rörde sig alltså slumpartat, i en “slumpartad vandring” (eng. random walk). En av 

Kendalls och Bradford Hills (1953, s. 18) slutsatser var att “det är tidsslöseri att försöka 

hitta en trend i data” och att “den bästa uppskattningen av vad priset kommer bli nästa 

vecka är att det inte kommer vara någon skillnad” (fri översättning).   

 

Idén bakom denna slumpartade vandring av tillgångars pris är att informationen ohindrat 

kommer ut på marknaden och det är därför inte möjligt att förutspå priserna om 

investeraren inte har tillgång till framtida information. Malkiel (2003, s. 59) beskriver det 

som att morgondagens pris blir oförutsägbart då morgondagens nyheter är oförutsägbara, 

en slumpartad vandring av priserna skapas.   

 

Kendalls och Bradford Hills (1953) studie har blivit en utgångspunkt för forskning kring 

förekomsten av en effektiv marknad. Den amerikanska nationalekonomen och professor 

inom finansiell ekonomi Eugene F. Fama (1970, s. 390) hänvisar bland annat till Kendall 

och Bradford Hill (1953) i sin studie om den effektiva kapitalmarknaden. I studien gör 

Fama (1970) en grundlig genomgång av teori och empiri kring den effektiva marknaden 

och avslutar med att genom tre hypoteser testa detta antagande. En effektiv marknad, 

beskriver Fama (1970, s. 383), innebär att all tillgänglig information alltid är återspeglat 

i priset på marknaden. Priset reflekterar därmed alltid marknadens sanna värdering av 

företaget. Därmed är det inte möjligt för någon investerare att få en högre avkastning än 

någon annan. Det går endast att nå en högre avkastning genom att ta en större risk. 

Sambandet mellan risk och avkastning, där avkastning är en funktion av risk är enligt 

Fama (1970, s. 384) grunden till många modeller inom finansiering. Detta innebär att det 

inte är möjligt att få en högre avkastning än någon annan investerare om priset alltid 
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reflekterar all tillgänglig information, det vill säga om marknaden är effektiv, och en 

högre avkastning kan bara fås vid ett högre risktagande. 

 

Marknadseffektivitet handlar om information och tillgång till information på marknaden. 

För att en marknad ska fungera effektivt sätter Fama (1970, s. 387) upp tre villkor: 

 

a. Det ska inte finnas några transaktionskostnader (av aktiehandel) 

b. All information är fritt tillgänglig och gratis för alla deltagare på marknaden 

c. Alla aktörer samtycker till konsekvenserna av den tillgängliga informationen för 

det tillgängliga priset och distributionen av framtida priser, det vill säga homogena 

förväntningar.  

 

Fama (1970, s. 387) menar att dessa tre villkor är tillräckliga men inte helt nödvändiga, 

och troligen inte heller praktiskt möjliga, för att skapa en effektiv marknad. Fama 

(1970)  testar marknadens effektivitet, de 3 villkoren, genom att skapa tre hypoteser för 

att se i vilken grad som marknaden faktiskt är effektiv. De tre hypoteserna är en svag, en 

halvstark, och en stark marknadseffektivitet.  

 

Den första och lägsta nivån av marknadseffektivitet, den svaga effektiviteten, äger, enligt 

Fama (1970, s. 388), rum när all historisk information om priser och avkastning är 

inkluderad i prissättningen. Denna svaga form är delvis utvecklad ur Kendall och 

Bradford Hills (1953) forskning och innebär att det inte är möjligt för investeraren att 

förutsäga prisförändringar ur historiska priser.  

 

Den halvstarka effektiviteten innebär att all publikt tillgänglig information är inkluderad 

i priserna (Fama, 1970, s. 404). Denna nivå innebär att aktiepriset kommer justera sitt 

värde när ny information så som nya resultatrapporter etcetera blir offentliga och når 

marknaden.   

 

Den sista och starka formen av effektivitet innebär att all tillgänglig information, både 

privat och publik, är tillgänglig på marknaden och därmed reflekterad i priset. Ingen 

investerare eller grupp av investerare kan, i denna form, ha tillgång till mer information 

än någon annan och därmed reflekterar alltid priset på en tillgång dess fundamentala värde 

(Fama, 1970, s. 415). Fama (1970, s. 415) poängterar dock att den starka formen av 

marknadseffektivitet endast bör ses som en nivå att sträva efter och inte som praktiskt 

implementerbar. Dock påstår Fama (1970) att de enda dokumenterade grupperna som 

innehar mer information om ett företag är personerna som arbetar inom bolaget samt vissa 

specialister. 

 

I Famas (1970) effektiva marknadshypotes speglar alltid marknadspriserna all tillgänglig 

information. Utifrån den här teorin kan antagandet göras att mer information skulle vara 

bättre, alltså att mer information skulle leda till en mer effektiv marknad. 

 

3.3 Asymmetrisk information 
Investerare tar idag del av information på flera olika sätt och det är möjligt att skapa en 

fördel genom att ha mer information än andra. Denna skillnad i information mellan två 

parter kallas informationsasymmetri och är ett begrepp som behandlas inom många 

forskningsområden. Bland annat menar Healy och Palepu (2001, 406) att behovet av 

finansiella rapporter och utlämnade av information har uppkommit ur asymmetrisk 
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information. Investerare får större tillgång till information och kunskap om företaget och 

därför kan företaget bli en mer attraktiv investering. Informationsasymmetri behandlas 

också i olika teorier om ägande i företag, där stora kostnader kan uppstå om målen med 

företaget skiljer sig åt mellan företagets ägare och de anställda, agenterna, i företaget 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 6). 

 

Om investerare har en ojämn tillgång till information måste den effektiva 

marknadshypotesen omdefinieras. Detta menar Grossman och Stiglitz (1980) som är två 

av de författare som starkast argumenterat mot idén om en effektiv marknad. I deras 

artikel On the impossibility of informationally efficient markets5 bevisar de att det räcker 

med en mycket liten informationsimperfektion, alltså att information skulle ha en 

kostnad, oavsett hur liten, för att en marknad i jämvikt ska bli ett ohållbart antagande 

(Grossman & Stiglitz, 1980). 

 

Information om marknaden ska i ekvilibrium vara jämt fördelad mellan investerarna, men 

precis som Grossman och Stiglitz (1980) argumenterar författarna Barry och Brown 

(1985) att en ojämn fördelning av information kommer påverka marknadsjämvikten. När 

information skiljer sig åt mellan olika värdepapper kommer störningar i bedömningen av 

dess kassaflöden och avkastning att uppstå. Detta förklaras av Barry och Brown (1985, s. 

408) som riskuppskattning. Barry och Brown (1985, s. 408) förklarar detta genom att två 

investeringar, A och B, kan ha identisk information, lika förutsättningar för avkastning 

och risk men att grunden i investerarnas bedömning har gjorts utifrån 20 kvartalsrapporter 

för investering A och 4 rapporter för investering B. Riskuppfattningen hos investerarna 

blir därför större i investering B på grund av dess mindre mängd rapportering, trots att 

båda investeringarna har identisk information och därför kommer investerare i större 

utsträckning välja investering A (Barry & Brown, 1985, s. 408).  

 

Grossman och Stiglitz (1980, s. 393) förklarar också avvikelser från ett ekvilibrium på 

marknaden med att skillnader i information ger möjligheter till arbitrage för privata 

investerare. I en perfekt jämvikt bör alla företag konkurrera på samma villkor då alla 

investerare har tillgång till samma information, så som Fama (1970) beskrev. Men om 

privata investerare kan ta del av mer information, vilket skulle innebära en 

transaktionskostnad, kommer dessa investerare vilja ha kompensation för de resurser som 

spenderats på att tillgodose sig denna information (Grossman & Stiglitz, 1980, s. 393). 

Kompensationen yttrar sig genom att de informerade investerarna får en 

arbitragemöjlighet som ger en högre avkastning (Grossman & Stiglitz, 1980, s. 393).  

 

Priset på värdepapper, så som aktier, kommer att bestämmas av hur mycket information 

som finns att tillgå, och blir enligt Grossman och Stiglitz (1980, s. 393) en indikation på 

hur informationen är fördelad. Aktiepriset är alltså beroende av hur informationen är 

fördelad på marknaden. Vidare beskriver Grossman och Stiglitz (1980, s. 393) att prisets 

sanningshalt, det vill säga hur väl det stämmer överens med det fundamentala värdet på 

företaget, påverkas av hur många investerare som är informerade. När antalet informerade 

investerare ökar kommer priset bli mer enhetligt, alltså blir skillnaderna mellan 

betalningsviljan hos investerare mindre. Om man utgår ifrån Grossman och Stiglitzs 

(1980) resonemang är kursutvecklingen på priserna ett bra mått för den oinformerade 

investeraren att se hur den informerade investeraren värderar information. Barry och 

Brown (1985, s. 408) beskriver detta som att värderingen kommer ske utifrån hur mycket 

                                                           
5 Det omöjliga i informationseffektiva marknader 
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information investeraren har att tillgå vid en investering. När de välinformerade 

investerarna tar del av information som säger att avkastningen kommer vara hög (låg) för 

ett företag, kommer dessa att bjuda upp (ner) priset på aktien (Grossman & Stiglitz, 1980). 

På detta sätt blir prisförändringar på marknaden en publik källa till information till de 

oinformerade, av de välinformerade investerarna (Grossman & Stiglitz, 1980, s. 393).  

 

Grossman och Stiglitz (1980) menar att det uppstår en informationsasymmetri mellan 

investerare när dessa inte har tillgång till information på lika villkor. Denna 

informationsasymmetri är ett välkänt begrepp och uppstår naturligt när olika investerare 

har tillgång till olika information om ett företag. Ofta behandlas asymmetrisk information 

i sammanhanget ägarstruktur, den så kallade agentteorin, där företagets ägare och deras 

anställda agenter (chefer etcetera) har olika information om företaget (Eisenhardt, 1989; 

Fama, 1980). Jensen och Meckling (1976) förklarar att informationsasymmetrin som i 

detta sammanhang uppstår kan skapa problem och kostnader då de olika intressenterna 

agerar utefter sina olika och motstridiga intressen. 

 

Asymmetrisk information skapar en ojämnhet i vetande om en tillgång, denna skillnad i 

information påverkar marknaden. Det leder till förändringar i både pris och utbjuden 

kvantitet och kvalitet, och detta innebär att antagandet om en effektiv marknad går att 

kritisera. Mängden information har visat sig påverka investerares värdering av tillgångars 

sanna värde. En minskad informationsasymmetri leder till en starkare marknad. 

 

3.3.1 Asymmetrisk information och marknadslikviditet  
En av ursprungsförfattarna till ämnet asymmetrisk information är George A. Akerlof som 

åskådliggör hur asymmetrisk information mellan olika parter på marknaden leder till 

marknadsimperfektioner. I sin studie The Market for “Lemons”: Quality Uncertanity and 

the Market Mechanism6 beskriver Akerlof (1970) hur marknadsimperfektioner uppstår 

genom att marknadens aktörer har tillgång till olika mycket information. Akerlof (1970, 

s. 448) beskriver detta genom att använda bilmarknaden som exempel, där det finns bra 

bilar (“cherries”) och dåliga bilar (“lemons”) som bjuds ut på marknaden. Kunskapen om 

bilarna som bjuds ut på marknaden är snedvriden mellan köpare och säljare, och köparen 

kan omöjligen ha tillgång till samma information om bilen som säljaren. Marknadspriset 

på bilar kommer därför lägga sig på en nivå mellan priset för bra och dåliga bilar, då 

köparna inte kan vara säkra på vilken kvalitet som bilen verkligen har. Den asymmetriska 

informationen skapar en ofördelaktig situation för köparen och därmed en risk (Akerlof, 

1970, s. 489).  

 

Risker ska, som tidigare nämnts, prissättas och Akerlof (1970, s. 489) menar att säljaren 

av en bra bil, för vilken han har mer information och kunskap om, blir tvungen att ge en 

rabatt, en premie, för att ha möjlighet att få den såld. Därmed måste bra och dåliga bilar 

säljas till samma pris vilket innebär att säljaren av en bra bil inte kan få det sanna värdet 

för sin bil. Till följd av detta kommer det inte vara attraktivt för en säljare av en bra bil 

att bjuda ut den på marknaden. Akerlof (1970, s. 489, 496) uttrycker det som att de dåliga 

bilarna “driver ut” de bra bilarna från marknaden, vilket leder till ett snedvridet urval, och 

på så vis minskar marknadens storlek. Informationsasymmetrin och det snedvridna 

urvalet leder alltså till en minskad likviditet på marknaden. En minskad likviditet innebär 

en ökad risk för investerare då möjligheten att köpa eller sälja en tillgång när behovet 

uppstår är mindre. 

                                                           
6 Marknaden för "Citroner": Kvalitetsosäkerhet och marknadsmekanismen 
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3.4 Kapitalkostnad 
Kapitalkostnaden är den förväntade avkastningen som marknadens deltagare kräver för 

att kunna attrahera kapital till en specifik investering (Grabowski & Pratt, 2010, s. 3). 

Eftersom en investering alltid kommer leda till en framtida avkastning i form av ett 

kassaflöde är det för investeraren viktigt att veta om detta är positivt eller negativt. 

Kapitalkostnaden hjälper investeraren att beräkna nuvärdet av dessa kassaflöden och om 

en positiv eller negativ avkastning skapas (Grabowski & Pratt, 2010, s 10). Utifrån detta 

kan investeraren bedöma om avkastningen uppfyller hennes krav.  

 

Kapitalkostnaden kan också ses som den kostnad för kapital som investeraren är beredd 

att betala för sin investering, det pris denne är beredd att betala för att vänta på en framtida 

avkastning. Beroende på vilken typ av investerings som görs är investeraren beredd att 

betala olika mycket och varje investering har därmed sin egen kapitalkostnad (Grabowski 

& Pratt, 2010, s 10). Varje investering innebär en risk för investeraren då denne inte kan 

vara säker på att investeringen faktiskt kommer generera ett framtida positivt kassaflöde 

och detta kommer reflekteras i dennes kapitalkostnad som kommer öka (minska) med en 

ökad (minskad) risk (Barry & Brown, 1985; Grabowski & Pratt, 2010, s 10).  

 

Kapitalkostnaden, även kallat avkastningskravet, används för att diskontera framtida 

kassaflöden, både av företaget själv när de vill räkna på sina projekt och investeringar och 

bland enskilda investerare när de värderar hela företag. Användandet av kapitalkostnaden 

som diskonteringsränta i värderingsmodeller som är utvecklade för att visa det kommande 

kassaflödet, innebär att ju lägre (högre) kapitalkostnaden är, desto högre (lägre) blir 

nuvärdet av kassaflödet och därmed också värdet på företaget. Då ett grundläggande mål 

för noterade aktiebolag är att maximera företagsvärdet, (Grabowski & Pratt, 2010, s 479) 

är en lägre kapitalkostnad en angelägenhet av intresse att sträva efter för dessa bolag. En 

annan fördel med en lägre kapitalkostnad, som är mer direkt märkbar i företaget, är att 

det innebär en lägre kostnad för företagets externa finansiering. Som nämnts tidigare 

utgör det avkastningskravet för investerare, men det handlar även om extern finansiering 

i form av lån, till exempel banklån, då företagets sammanställda kapitalkostnad (vägd 

genomsnittlig kapitalkostnad) utgörs proportionellt av både aktieägarnas avkastningskrav 

(kostnad för eget kapital) och långivarnas räntekostnad (Grabowski & Pratt, 2010, s 5). 

 

Många av de värderingsmodeller som används inom finansiering för att värdera företag, 

så som Den Diskonterande Utdelningsmodellen (eng. Dividend Discount Model) och Fria 

Kassaflödesmodellen, bygger på antagandet om effektiva marknader (Barry & Brown, 

1985; Grabowski & Pratt, 2010, s. 57; Jankensgård, 2014, s. 6). Där är, som tidigare 

nämnts, ett av antagandena att alla investerare har tillgång till full information, i enlighet 

med Famas (1970) hypotes. Det är i dessa modeller som kapitalkostnaden används 

som diskonteringsränta och utgör därmed en viktig del i modellen. Eftersom antagandet 

görs om perfekt tillgång till information innebär det att informationsutgivande antas vara 

irrelevant för kapitalkostnaden. Det ingår inte som en variabel i modellen utan antas vara 

konstant och påverkar därmed inte modellen. 

 

3.5 Kapitalkostnadshypotesen  
Ovanstående resonemang är en förenkling av verkligheten då informationsasymmetri 

existerar och har visat sig påverka företags kapitalkostnad. Tidigare forskning har visat 

på ett samband där mer frivillig information leder till en minskad informationsasymmetri 
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och därmed till en lägre kapitalkostnad. Detta samband kallas av Jankensgård (2014, s. 

2) för kapitalkostnadshypotesen. Botosan (1997) var en av de första forskarna att mäta 

relationen mellan frivilligt informationsutlämnade och kostnaden för eget kapital. Även 

andra studier har undersökt sambandet mellan företagets frivilliga informationsutlämnade 

och kostnaden för kapital (Botosan & Pumlee, 2002; Cormier et al., 2010; Diamond & 

Verrecchia, 1991; Francis et al., 2005; Jankensgård, 2014; Lambert et al., 2007; Leuz & 

Verrecchia, 2000; Sieber et al., 2014). Många av dessa studier är genomförda i 

informationsrika samhällen som Nordamerika och Europa, däribland studien av 

Jankensgård (2014) på den svenska marknaden.  

 

De finns i litteraturen tre förklaringar till det linjärt negativa sambandet mellan frivillig 

informationsutgivning och företagets kapitalkostnad. Dessa förklaringar grundar sig i 

olika risker; likviditetsrisk, estimeringsrisk och agentproblem.  

 

3.5.1 Likviditetsrisk 

Flera författare (Botosan, 1997; Jankensgård, 2014; Leuz & Verrecchia, 2000) beskriver 

att den första förklaringen till kapitalkostnadshypotesen handlar om 

informationsasymmetrin mellan informerade och mindre informerade investerare. Leuz 

och Verrecchia (2000, s. 91 – 92) beskriver att det är informationsasymmetrin som är 

orsaken till att det uppstår ett snedvridet urval på aktiemarknaden då enskilda investerare 

har tillgång till olika information om ett företag. Situationen på aktiemarknaden kan 

jämföras med den som Akerlof (1970) exemplifierade med bilmarknaden, där köparen 

vet mindre om bilen än säljaren och kräver därför en premie som kompensation för risken 

att bilen skulle vara en “lemon”. Enligt Meek et al. (1995, s. 555) råder det på 

aktiemarknaden på samma sätt osäkerhet kring företagets kvalitet, bland annat med 

avseende på riskfylldheten kring företagets kassaflöden. Därför kräver investerare 

information om företaget för att kunna göra bedömningar av “kvaliteten” och utifrån 

dessa värdera företaget.  

 

På samma sätt som på bilmarknaden uppstår det alltså ett snedvridet urval på 

aktiemarknaden och därmed skapas högre transaktionskostnader när investerare har 

tillgång till olika information. Ett snedvridet urval på marknaden yttrar sig, enligt Leuz 

och Verrecchia (2000, s 92) och Akerlof (1970), i regel genom en minskad likviditet på 

marknaden. En minskad (ökad) likviditet utgör en risk (säkerhet) för investerare och för 

att kompensera denna risk krävs en premie, vilken på aktiemarknaden ges i form av en 

ökad (minskad) kapitalkostnad (Leuz & Verrecchia, 2000, s 92). Botosan (1997, s. 324) 

ger ytterligare en förklaring till kopplingen mellan en ökad likviditet och en lägre 

kapitalkostnad. Hon säger att en ökad likviditet innebär att det är en högre efterfrågan på 

företagets aktier och därmed kommer den ökade likviditeten på marknaden leda till en 

minskad kapitalkostnad (Botosan, 1997, s. 324).  

 

Enligt ovanstående resonemang skulle därför företag kunna påverka sin kapitalkostnad 

genom att ge ut mer information, eftersom det bör minska den asymmetriska 

informationen mellan enskilda investerare och på så vis öka likviditeten, vilket i sin tur 

minskar kostnaden. 
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Figur 2. Sambandet mellan informationsasymmetri (mellan investerare) och kapitalkostnaden 

  

3.5.2 Estimeringsrisk 

En andra förklaring till varför kapitalkostnaden minskar när företaget ger ut mer frivillig 

information är, enligt kapitalkostnadshypotesen, att asymmetrin även minskar mellan 

investeraren och företaget. Även om investerare har tillgång till samma information finns 

det en informationsasymmetri mellan investerare och företag. Jankensgård (2014) menar 

att många tidigare värderingsmodeller är baserade på de antaganden som görs om en 

effektiv marknad (se Fama, 1970). I dessa modeller antas investeraren redan ha full 

kunskap om företaget och om dess framtida kassaflöde, därför borde inte den frivilliga 

information som företaget utlämnar ge någon effekt på kapitalkostnaden (Jankensgård, 

2014, s. 6). Brown (1979, s. 215) menar att investerare i praktiken själva måste uppskatta 

bland annat företagets framtida kassaflöde vilket innebär en risk när det saknas 

information om företaget. Även Barry och Brown (1985, s. 414) skriver att 

estimeringsrisken för investerare är kostsam då informationen om ett företag är låg. 

Denna kostnad kommer alltså påverka företagets kapitalkostnad. 
 

Lambert et al. (2007) visar på detta samband där en lägre marknadsrisk uppstår för företag 

när de ger ut mer information. När marknadsrisken minskar kommer det leda till att även 

kapitalkostnaden minskar. Lambert et al. (2007, s. 388) förklarar detta genom att den 

ökade informationen har hjälpt investerarna att minska risken för att felbedöma företagets 

framtida kassaflöden, deras estimeringsrisk har minskat. Baserat på detta behöver alltså 

investerare information för att göra mer riktiga värderingar av företag. När 

informationsasymmetrin minskar mellan investerare och företag, till följd av ett större 

frivilligt utlämnade av information, så minskar risken för att investeraren ska felvärdera 

företaget och därmed bör också kapitalkostnaden minska.  

 

 
Figur 3. Sambandet mellan informationsasymmetri (mellan investerare och företag) och kapitalkostnaden 

 

3.5.3 Agentproblemet 

Den sista förklaringen till att kapitalkostnaden skulle minska när företaget ger ut mer 

frivillig information handlar, enligt kapitalkostnadshypotesen, om 

informationsasymmetri mellan företagets ägare och företagets anställda. En hög 

informationsasymmetri mellan dessa parter skulle ge upphov till det tidigare nämnda 

agentproblemet. Jensen och Meckling (1976, s. 6) beskriver målet för företag som att 

maximera dess värde, ägarnas nytta, men att det kan uppstå kostnader när kontrollen i 

företaget är delad mellan dess aktieägare och de anställda. Om ägaren av företaget också 

skulle vara dess enda anställda skulle ägarens nytta stå i direkt relation med företagets 

värde, eftersom agenten, till lika ägaren, då alltid skulle agera utifrån sitt företags bästa 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 10). I dagens samhälle är ägandeskapet på börsnoterade 
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företag ofta mycket splittrat och agenter är anställda av ägarna för att sköta företaget. Det 

blir därför omöjligt för ägarna att helt kontrollera agenternas beteende och kostnader kan 

uppstå när ägarnas mål inte är förenliga med agenternas (Jensen och Meckling, 1976, s. 

6). Jankensgård (2014, s. 7) skriver att även denna asymmetri kan minskas genom att 

företaget ger ut mer information. Detta till följd av att investerarna bättre kan övervaka 

företagsledarna och därmed minskar risken för att företagsledarna ska kunna driva 

företaget efter sina egna mål istället för investerarnas, ägarnas, mål. Jankensgård (2014, 

s. 7) menar alltså att den lägre risken leder till en lägre kapitalkostnad. 

 

 
Figur 4. Sambandet mellan informationsasymmetri (mellan ägare och företag) och kapitalkostnaden 

 

3.6 Den Optimala Informationsutgivningshypotesen 
Trots att flertalet studier visat på ett negativt linjärt samband mellan företags frivilliga 

informationsutlämnande och kapitalkostnaden behöver det inte vara så att detta samband 

är linjärt. Företagets frivilliga informationsutlämning kan även medföra kostnader. Meek 

et al. (1995, s. 556) skriver att företagen kan förväntas utge frivillig information endast 

upp till den punkt där kostnaderna börjar överstiga fördelarna. Verrecchia (1983, s. 192) 

refererar till den punkt där kostnaderna överstiger fördelarna som en tröskel. Jankensgård 

(2014, s. 4) är först med att empiriskt testa för ett ickelinjärt samband. Han finner stöd för 

att mängden information ett företag ger ut är en avvägning mellan 

informationsutlämnandets fördelar och kostnader när det kommer till effekten på 

kapitalkostnaden (Jankensgård, 2014). Jankensgård (2014, s. 27) menar att det finns en 

optimal nivå för hur mycket information som är lönsamt att lämna ut för ett företag och 

kallar detta för den “Optimala Informationsutgivningshypotesen7” (OIH). Resultaten i 

Jankensgårds (2014, s. 25) studie visar att det endast är lönsamt för ett företag att lämna 

ut information i årsrapporter upp till en viss nivå, och därefter leder mer 

informationsutlämnande endast till en ökad kapitalkostnad.  

 

Jankensgård (2014, s. 2, 8) tar upp tre kostnader associerade med informationsutgivning 

och som leder till att nyttan av mer information är avtagande. 

. 

1. Direkta kostnader: uppstår när företaget behöver producera rapporter etcetera.  

2. Rivalitetskostnader: möjligheten för företaget att konkurrera försämras eftersom 

konkurrenter kan dra nytta av en ökad kännedom om företaget.  

3. Kostnader för informationsöverflöd: för mycket information kan leda till ett 

överflöd då det finns en gräns för hur mycket information en människa kan 

tillgodogöra sig.  

 

3.6.1 Direkta kostnader 

Det finns direkta kostnader förknippade med att ge ut mer information eftersom arbete 

och resurser krävs för att framställa exempelvis en årsredovisning eller kvartalsrapport 

Jankensgård (2014, s. 8). 

                                                           
7 ”Optimal disclosure hypothises” 
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3.6.2 Rivalitetskostnader 

Kostnaden för att konkurrerande företag ska dra nytta av att ett företag ger ut mer 

information diskuteras inom vad som kallas proprietärkostnadsteorin. Healy och Palepu 

(2001, s. 424) sammanställer resultatet från ett flertal studier och skriver att företag har 

incitament att begränsa sin informationsutgivning, trots att det leder till en ökad 

informationsasymmetri och därmed en ökad kapitalkostnad. Detta eftersom det inte är 

enbart investerare som får tillgång till denna information utan även konkurrerande företag 

som kan dra fördel av denna kunskap. Detta skulle alltså leda till en försämrad 

konkurrenskraft för det företag som ger ut informationen. Healy och Palepu (2001, s. 424) 

säger dock att det inte finns några direkta bevis för att detta denna kostnad faktiskt skulle 

uppstå.  

 

Hayes och Lundholm (1996) undersöker för- och nackdelar med att företag ger ut 

information som handlar om deras resultat och lönsamhet uppdelat i olika segment, så 

kallad segmentrapportering. Fördelen yttrar sig som bekant på kapitalmarknaden genom 

en lägre kapitalkostnad och nackdelen de studerar är just den att även konkurrenter tar del 

av informationen. Hayes och Lundholm (1996, s. 263) beskriver att konkurrerande 

företag, utifrån denna information, kan positionera sig på ett mer konkurrenskraftigt sätt 

och författarna ser att de företag som är högst värderade är de företag som ger ut 

information som visar på att alla segment är ungefär lika lönsamma. Förklaringen till 

innebörden av detta är att det blir en fördelaktig situation för det rapporterande företaget 

på båda punkter samtidigt. Detta eftersom det snedvridna urvalet undviks när 

kapitalmarknaden får mer utförlig information, samtidigt som konkurrenter får svårt att 

dra nytta av informationen (Hayes och Lundholm, 1996, s. 263). 

 

3.6.3 Information överflöd 

Den mänskliga faktorn har blivit allt mer uppmärksammad under de senaste decennierna. 

Det handlar om att vi människor inte alltid har en tillräckligt stor kapacitet för att ta in all 

tillgänglig information, informations överflöd. Information överflöd skapas när en individ 

överhopas med så mycket information att hon blir oförmögen att fatta goda beslut (Eppler 

& Mengis, 2004, s. 326).   

 

Studier har visat att människor presterar bättre ju mer information som finns tillgänglig, 

men endast upp till en viss nivå. Därefter uppstår detta informationsöverflöd och mer 

information kommer leda till en försämrad prestation och agerande hos individen (Eppler 

& Mengis, 2004, s. 326). När det kommer till den stora mängd information som företag 

ger ut i sina årsredovisningar är det möjligt att investeraren inte kommer kunna ta till sig 

all information som publiceras.   

 

Lee (2012) undersöker kopplingen mellan hur svårförståeliga bolags kvartalsrapporter är 

och den effektivitet som informationen från dessa medför för aktiepriset. Lee (2012, s. 

1167) visar att information som är svår att ta till sig av leder till en fördröjning av 

marknadens reaktion på aktiepriset och därmed en minskad marknadseffektivitet och drar 

utifrån detta slutsatsen att mer information inte alltid är till företagets fördel.  
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3.7 Proxy för sambandet mellan informationsasymmetri och 

kapitalkostnaden 
Det mått som kanske känns mest uppenbart att använda för att mäta ett företags 

kapitalkostnad är Sharpe (1964) och Lintners (1965) traditionella Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), men faktum är att Barry och Brown (1985) och flertalet efterföljande 

forskare (Botosan, 1997, s. 324; Botosan & Pumlee, 2002, s. 23; Handa & Linn, 1993, s. 

83) har poängterat att det inte är ett lämpligt mått i samband med informationsasymmetri. 

Barry och Brown (1985, s. 407, 411) och Botosan (1997, s. 324) säger att den 

informationsasymmetriska delen av kapitalkostnaden inte är reflekterad i det mått på risk, 

Beta, som används i CAPM modellen när den används på traditionellt sätt. Viktigt att 

poängtera här är att CAPM bygger på antagandet om att marknaden är effektiv, det vill 

säga att ingen informationsasymmetri finns (Barry & Brown, 1985, s. 407). Vad som dock 

fortfarande är likställt mellan CAPM modellen och sambandet mellan 

informationsutgivning och kapitalkostnaden (kapitalkostnadshypotesen) är avvägningen 

mellan risk och avkastning. CAPM är baserad på antagandet om att en ökad risk är 

förenligt med en ökad förväntad avkastning (Fama & French, 2004). Det är just detta som 

också genomsyrar sambandet i kapitalkostnadshypotesen men eftersom 

informationsrisken inte ingår som variabel i modellen är CAPM inte applicerbar i detta 

sammanhang som mått på kapitalkostnaden. 

 

Leuz och Verrecchia (2000, s. 99) diskuterar svårigheten med att mäta kapitalkostnaden 

och speciellt den informationsasymmetriska delen av kapitalkostnaden. Ett av problemen 

är att det inte är möjligt att mäta detta direkt. Leuz och Verrecchia (2000, s. 99) skriver 

att litteraturen dock har använt sig av ett antal indirekta mått, proxy, för att kunna 

uppskatta informationsasymmetrins påverkan på kapitalkostnaden. Leuz och Verrecchia 

(2000) använder tre av dessa: Köp-Säljdifferens (eng. Bid-Ask spread), handelsvolym 

och aktieprisets volatilitet. Dessa tre proxy är mått som använts som en observation på 

den direkta effekten som informationsasymmetri har på aktiemarknaden. En annan 

vanligt förekommande proxy, som bland annat Jankensgård (2014) använder, är Tobins 

Q. Slutligen finns det ytterligare en metod för att uppskatta denna effekt på 

kapitalkostnaden vilken innebär ett användande av diskonteringsmodeller. Nedan 

kommer dessa fem alternativs koppling till kapitalkostnaden att presenteras. 

 

3.7.1 Tobins Q  

Tobins Q är ett mått på företagets marknadsvärde i förhållande till det bokförda värdet 

(eng. market to book value) och är ett generellt mått på företagets värde. Måttet används 

som en indikator på kapitalkostnaden utifrån resonemanget att en lägre kapitalkostnad, 

allt annat lika, leder till ett ökat företagsvärde och därmed ett ökat Tobins Q. Detta sker 

genom att kapitalkostnaden används som diskonteringsränta vid användandet av 

värderingsmodeller för beräkningar av ett företags marknadsvärde (Jankensgård, 2014, s. 

6). Om kapitalkostnaden då minskar kommer värdet på företaget öka i förhållande till det 

bokförda värdet (Jankensgård, 2014, s. 6). Tobins Q skulle spegla kapitalkostnaden i både 

täljaren och nämnaren och därmed speglas inte bara marknadens värdering utan även de 

kostnader som företaget kan erfara vid frivillig informationsutlämning (Jankensgård, 

2014, s. 9). Jankensgård (2014, s. 9) menar att de kostnader som kan uppstå vid ett ökat 

informationsutlämning, direkta kostnader, rivalitetskostnader och kostnader relaterade till 

agentproblem, inte kan uppfattas när diskonteringsmodeller används för att på ett mer 

direkt sätt räkna ut kapitalkostnaden, och dessa blir därför inte helt rättvisande (se rubrik 

diskonteringsmodeller nedan). Vidare skriver Patel och Dallas (2002, s. 12) att 
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marknadsvärde i förhållande till bokfört värde har visat sig vara en bra indikator på 

företagets kapitalkostnad. 

 

 
Formel 1. Tobins Q 

 

Andra författare, utöver Jankensgård (2014) och Patel och Dallas (2002), som använder 

Tobins Q eller marknadsvärdet i förhållande till det bokförda värdet som indikator för 

kapitalkostnaden är Cormier et al. (2010) och Francis et al. (2005). Med grund i 

Jankensgårds (2014) resonemang om att Tobins Q är ett mått som kan observera både de 

fördelar och kostnader som informationsutgivningen medför kommer detta mått användas 

i den aktuella studien. Att använda Tobins Q som proxy stöds även av Patel och Dallas 

(2002, s. 12) som skriver att måttet är en bra indikator på företagets kapitalkostnad.  

 

Då Tobins Q är en mycket använd proxy för att mäta kapitalkostnaden i samverkan med 

informationsutgivning kommer denna variabel att användas som proxy i den aktuella 

studien. Detta motiveras med att Tobins Q, tydligare än användandet av 

diskonteringsmodeller (se nedan), kan fånga de kostnader som kan uppstå i samband med 

ett ökat informationsutlämnande. En ytterligare fördel är att Tobins Q skulle kunna vara 

en proxy som mer uttryckligen uppskattar effekten på kapitalkostnaden än mått så som 

Köp-Säljdifferensen, handelsvolym och volatilitet (se nedan). 

 

3.7.2 Köp-Säljdifferensen 

Köp-Säljdifferensen är ett vanligt mått för marknadslikviditeten på företagets aktier 

(Healy et al., 1999; Leuz & Verrecchia, 2000, Sieber et al., 2014; Welker, 1995). Amihud 

och Mendelson (1986, s. 223) har studerat effekten som Köp-Säljdifferensen har på 

aktiepriser och de skriver att Köp-Säljdifferensen är ett naturligt mått på just 

marknadslikviditet. Differensen utgörs av skillnaden mellan det aktiepris som säljaren 

efterfrågar och köparen erbjuder. Om köpare och säljare inte är överens om vilket pris 

som är rimligt kommer differensen givetvis bli större. Vidare skriver Welker (1995, s. 

802) att Köp-Säljdifferensen är ett direkt mått på det prisskydd som de oinformerade 

investerarna kräver som kompensation för informationsrisken de tar.  

 

Asymmetrisk information kommer alltså in i sammanhanget genom att det skapar ett gap 

mellan hur mycket olika investerare känner till om företaget och därmed ett gap mellan 

deras värdering av aktien, där säljaren vanligtvis efterfrågar ett högre pris än vad köparen 

erbjuder. Leuz och Verrecchia (2000, s. 99) beskriver att detta mått är ansett att mäta 

informationsasymmetrin mer uttryckligt. Även Welker (1995, s. 810) använder i sin 

studie Köp-Säljdifferensen som proxy för just informationsasymmetrin. Då Köp-

Säljdifferensen är ett likviditetsmått och mått på asymmetrisk information, kan det alltså 

hänföras till den första förklaringen av kapitalkostnadshypotesen, likviditetsrisken. Med 

grund i detta resonemang har de tidigare studierna använt måttet som indikator på 

kapitalkostnaden. Utifrån Leuz och Verrecchia (2000, s. 99) resonemang om att Köp-

Säljdifferensen har ansetts vara bra en indikator för att uppskatta informationsasymmetrin 

hos företagets aktie kommer detta användas som proxy i den aktuella studien. Vidare 

anser författarna av den aktuella studien att Köp-Säljdifferensen kan vara bra att använda 

i kombination med Tobins Q då Köp-Säljdifferensen verkar vara närmare relaterat till 

informationsasymmetrin, jämfört med Tobins Q.  
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3.7.3 Handelsvolym  

Även handelsvolym (eng. Trading volume) är ett mått på aktiens likviditet genom att det 

indikerar viljan hos investerare att köpa respektive sälja aktien (Leuz & Verrecchia, 2000, 

s. 99). Viljan att handla bör enligt Leuz och Verrecchia (2000, s. 99) vara negativt 

korrelerad med informationsasymmetrin, att det blir mindre attraktivt att handla om 

kunskapen om företaget är snedvriden. Leuz och Verrecchia (2000, s. 99) skriver dock 

att handelsvolym inte mäter informationsasymmetrin lika uttryckligt som Köp-

Säljdifferensen. Detta till följd av att det är fler faktorer än enbart tillgången till 

information som påverkar handelsvolymen, jämfört med Köp-Säljdifferensen (Leuz & 

Verrecchia, 2000, s. 99). Handelsvolym har tidigare använts i studier gjorda av Leuz och 

Verrecchia (2000) och Sieber et al. (2014) som en indikator på kapitalkostnaden men 

utifrån ovanstående resonemang kommer inte detta mått användas i den aktuella studien 

och detta motiverar istället användandet av Köp-Säljdifferensen. 

 

3.7.4 Volatilitet  

Volatilitet är ett mått på aktieprisets variation och mäts vanligen genom att beräkna dess 

standardavvikelse. Detta används ofta som mått för risk. Leuz och Verrecchia (2000, s. 

99) beskriver att en lägre informationsasymmetri mellan enskilda investerare liksom 

mellan investerare och företag leder till en minskad volatilitet. Leuz och Verrecchia 

(2000, s. 99) påpekar att volatiliteten som mått har samma nackdel som handelsvolym, 

det är fler variabler som påverkar än enbart informationsaspekten. Volatilitet används 

som mått i studier gjorda av Leuz och Verrecchia (2000), Cormier et al. (2010) samt Lang 

och Lundholm (1993) som en indikator på kapitalkostnaden. Då detta mått, i likhet med 

handelsvolym, påverkas i stor grad av andra faktorer kommer inte heller volatilitet 

användas i den aktuella studien och detta motiverar istället användandet av Köp-

Säljdifferensen.  

 

3.7.5 Diskonteringsmodeller 

Botosan (1997) introducerade diskonteringsmodeller som en metod att undersöka 

kapitalkostnaden. Genom att utgå från prognoser av företagets framtida kassaflöde och 

dess aktuella aktiepris använder Botosan (1997) en diskonteringsmodell för att lösa för 

diskonteringsräntan (kapitalkostnaden) som den okända variabeln. Eftersom detta är den 

enda metoden som beräknar kapitalkostnaden i kronor och ören genererar denna metod 

det enda måttet som på ett direkt sätt mäter kapitalkostnaden. Även Botosan och Pumlee 

(2002) använder denna metod för att räkna ut kapitalkostnaden. En diskonteringsmodell 

kommer inte användas i den aktuella studien av två anledningar. Dels menar Jankensgård 

(2014, s. 9) att metoden inte kan fånga kostnader förknippade med informationsutgivande 

lika tydligt som Tobins Q. Att beräkna kapitalkostnaden på detta sätt är dessutom en 

mycket omfattande och tidskrävande process vilket bidrar till att metoden inte kommer 

användas i denna studie.  

 

3.8 Olika typer av information 
Som tidigare nämnts under rubriken lagar och regler måste alla svenska företag idag 

redovisa en viss informationsmängd för att uppfylla svensk lag samt marknadens krav, 

företagen är till exempel redovisningspliktiga. All information som företaget publicerar 

utöver denna regel- och lagstadgad information är frivillig information (Haskel, 2000, 

s.16; Meek, 1995, s. 555). Haskel (2000, s. 11) påpekar att informationskvaliteten ligger 
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över en viss ribba i Sverige, då företagen informationsutgivning utgår ifrån satta lagar, 

regler och noteringsavtal.  

 

Många tidigare studier har valt att titta på den totala mängden frivillig information som 

företaget väljer att lämna ut i sina finansiella rapporter. I sin studie påpekar Botosan 

(1997, s. 347) att hon i sin studie funnit indikationer på att olika typer av information kan 

vara av större vikt men väljer att inte gå vidare med detta. Bravo Urquiza et al. (2010, s. 

406) påpekar också att skiftande resultat i tidigare forskning tydligt kan hänföras till att 

information har mätts på ett övergripande sätt och att det därför är mer intressant att titta 

på specifika delar av informationsutgivningen för att få klarare resultat. Även Healy och 

Palepu (2001, s. 424) menar att företagen är medvetna om den påverkan på kapitalkostnad 

som frivillig information har och att företagen därför är försiktiga med vilken typ av 

information som de väljer att publicera. Healy et al. (1999, s. 495) ser en tydlig förändring 

i hur analytiker väljer att följa olika företag, ökar den frivilliga informationsutgivningen 

av någon typ av information så ökar också intresset för årsredovisningen.  

 

Meek et al. (1995) studerar företags frivilliga informationsutgivning men sätter inte detta 

i relation till kapitalkostnaden utan väljer att titta på vilka faktorer som påverkar hur 

mycket information ett företag ger ut. Han påpekar dock att det är högst troligt att de olika 

typerna av information varierar i betydelse för investerarens beslutsrelevans (Meek et al., 

1995, s. 557). Meek et al. (1995, s. 557) väljer därför att dela upp den frivilliga 

informationen i företagets årsredovisningar i tre kategorier finansiell, ickefinansiell och 

strategisk information. Den strategiska och den finansiella informationen har en uppenbar 

beslutsrelevans för investeraren medan ickefinansiell information är mer riktad mot 

företagets trovärdighet, förmågan att attrahera en bredare grupp intressenter än enbart 

investerare (Meek et al., 1995, s. 557). Meek et al. (1995, s. 557) menar att uppdelning 

med de tre kategorierna ger en klar fördel mot tidigare studier då en tydligare bild kan 

skapas än när man mäter frivillig informationsutlämnade under en bred kategori. Meek et 

al. (1995) väljer dock att se vilka företagsaspekter som påverkar företagets beslut att 

utlämna dessa tre typer av information och kommenterar endast att det kan ha en positiv 

effekt på företagets kapitalkostnad (Meek et al., 1995, s. 556). 

 

För att närmare undersöka förhållandet mellan kapitalkostnaden väljer därför många 

författare därför att titta på en specifik del av det totala informationsutlämnandet och dess 

samband med kapitalkostnaden. 

 

3.8.1 Finansiell information 

För att undersöka företagets frivilliga finansiella information använder Watson et al. 

(2002) företagets nyckeltal. Watson et al. (2002, s. 291) menar att finansiella nyckeltal, 

framtagna ur företaget årsredovisning, kan ge investerare tillgång till ny information som 

de annars inte skulle ha möjlighet att ta fram. I dagens samhälle är dock nyckeltalen ofta 

tillgängliga för investerare redan innan årsredovisningen kommer ut. Watson et al. (2002, 

s. 291-292) menar dock att detta inte är något problem då utskrivna nyckeltal ändå kan 

signalera en högre kvalitet hos redovisningen och därmed en minskad osäkerhet för 

investeraren. Genom att ge ut dessa nyckeltal kan företag alltså minska osäkerheten och 

därmed sänka sin kapitalkostnad (Watson et al., 2002, s. 290). Lambert et al. (2007) ser 

också detta samband, när företagets redovisning är av högre kvalitet så minskar 

kapitalkostnaden för företaget.  
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3.8.2 Ickefinansiell information 

Cormier et al. (2010) studerar endast det frivilliga utlämnandet av information gällande 

bolagsstyrningen och dess arbete. Denna typ av ickefinansiell information ska enligt 

Cormier et al. (2010, s. 575) ha störst inverkan på företagets värde. Genom att utlämna 

information om hur bolaget styrs, övervakningsprocesser och information om hur 

styrelsen i ett företag arbetar ska, enligt Cormier et al. (2010), informationsasymmetrin 

mellan investerare och företaget reducera aktiemarknadsasymmetri och därigenom 

generera ett högre värde på Tobins Q. Cormier et al. (2010) argumenterar för att den 

ickefinansiella informationen är mycket viktig för investerare, då de vill vara säkra på att 

företagsledningen arbetar för att öka värdet på företaget genom att minska osäkerheten 

mellan investerare och företagsledningen. Dhaliwal et al. (2011) har också valt att enbart 

titta på den ickefinansiella informationen genom att studera företagets sociala ansvar 

(eng. corporate social responsibility, hädanefter förkortat CSR). Författarna argumenterar 

för att företagen har insett vikten av att ha investerarens förtroende och att det frivilliga 

utlämnandet av denna typ av ickefinansiell information därför ökat i USA (Dhaliwal et 

al., 2002, s. 64). Författarna observerar att kostnaden för eget kapital minskar för företag 

som inför en ökad CSR rapportering och CSR prestation (Dhaliwal et al., 2011, s. 60). 

 

3.8.3 Strategisk information 

Sieber et al. (2014) väljer istället att se hur det frivilliga utlämnandet av strategisk 

information påverkar kapitalkostnaden. Sieber et al. (2014, s. 264) menar att det är 

informationen om företagets strategiska val, företagsprognoser, strategiska mål, resultatet 

av de strategiska målen och hur dessa ska prioriteras, som är av största vikt för 

investeraren, även om det kan uppfattas som ”löst prat”. Detta då information rörande 

företagets framtid påverkar investerarens beslutsfattande eftersom det visar företaget 

långsiktiga mål (Sieber et al., 2014, s. 264). Bravo Urquiza et al. (2012, s. 501), som även 

hon enbart undersöker strategisk information, ser också en koppling mellan information 

om företagets strategiska beslut och dess kostnad för eget kapital. Hon menar att detta är 

helt i linje med tidigare forskning att en specifik typ av information borde ha en högre 

koppling till kapitalkostnaden än den totala generella mängden information (Bravo 

Urquiza et al., 2012, s. 501). Den strategiska informationen om företagets framtidsplaner, 

prognoser, åtgärder och handlingsplaner attraherar de mindre aktiva investerarna för att 

på så sätt minska informationsasymmetrin och öka handeln av företagets aktie (Bravo 

Urquiza, 2012, s. 502). Den strategiska informationen borde alltså vara den typ av 

information som mest effektivt minskar informationsasymmetrin (Bravo Urquiza et al., 

2012, s. 501). Även Francis et al. (2007) visar på vikten av företagens målställning som 

en viktig del av den strategiska informationen och menar att företagens frivilliga 

informationsutlämnade av ledningens prognoser är av vikt för påverkan av företagets 

kapitalkostnad. 
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4. Hypoteser 
Här kommer en genomgång av studiens hypoteser presenteras samt en motivering av 

studiens kontrollvariabler. Hypoteserna har i denna studie tilldelats ett eget kapitel då 

denna del kan ses som ett gränsland mellan tidigare teorier och studiens praktiska metod. 

Genom att presentera dessa i ett eget kapital får de för studien valda hypoteserna en 

tydligare plats mellan den grundande teorin och det genomförda tillvägagångssättet. 

______________________________________________________________________ 

Studiens hypotesprövning kommer ske genom att testa ett antal nollhypoteser. För att 

kunna förkasta en nollhypotes, det vill säga påstå att den är falsk, krävs att det statistiska 

testet visar en tillräckligt hög signifikans för ett resultat som är skilt från det som 

nollhypotesen konstaterar (Argyrous, 2011, s. 300). Utifrån vår teoretiska genomgång 

kring hur företags informationsutgivning förväntas påverka kapitalkostnaden har vi ställt 

upp nollhypoteser som ger uttryck för att det inte skulle finnas ett samband mellan den 

beroende och den oberoende variabeln. Detta eftersom teorin pekar på att en viss 

osäkerhet råder kring i vilken riktning kapitalkostnaden påverkas av företagets 

informationsutgivning. Majoriteten av de studier vi tagit del av säger att kapitalkostnaden 

blir lägre när mer information ges ut, men det finns samtidigt en annan teori, OIH, som 

påpekar att det finns kostnader, och inte enbart fördelar, förknippade med 

informationsutgivande. Detta öppnar för att vi skulle kunna observera ett omvänt 

samband, där mer informationsutgivning istället leder till en högre kapitalkostnad. 

 

Hypoteserna är grundade i rådande teori om företags informationsutgivande men 

uppställda för att svara på denna studies problemformulering. Genom att undersöka dessa 

hypoteser kommer denna studie att svara på vilken påverkan svenska börsnoterade 

företags frivilliga informationsutlämning har på deras kapitalkostnad. Då studien syftar 

till att undersöka vilken typ av information, finansiell, ickefinansiell eller strategisk 

information, som påverkar företagets kapitalkostnad mest kommer fyra olika hypoteser 

(inklusive totalt informationsgivande) undersökas för varje beroende variabel, Tobins Q 

och Köp och Säljdifferensen. Även om denna studie syftar till att undersöka om ett linjärt 

samband råder mellan enskilda typer av information och kapitalkostnaden kommer även 

total information att testas. Detta för att undersöka om det är någon skillnad mellan att 

studera totalt informationsutgivande eller särskilda typer av information, det vill säga om 

resultatet skiljer sig och därmed om det är viktigt, liksom Meek (1995, s. 557) påstår, att 

dela upp det totala informationsutgivandet när företags informationsutgivande studeras. 

Detta har resulterat i totalt åtta hypoteser. 

 

För att testa kapitalkostnadshypotesen har följande hypoteser undersökts: 

 

H0A: Det finns inget samband mellan Tobins Q och total information  

H0B: Det finns inget samband mellan Tobins Q och finansiell information 

H0C: Det finns inget samband mellan Tobins Q och ickefinansiell information 

H0D: Det finns inget samband mellan Tobins Q och strategisk information 

 

H0E: Det finns inget samband mellan Köp-Säljdifferensen och total information 

H0F: Det finns inget samband mellan Köp-Säljdifferensen och finansiell information 

H0G: Det finns inget samband mellan Köp-Säljdifferensen och ickefinansiell information 

H0H: Det finns inget samband mellan Köp-Säljdifferensen och strategisk information 
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Vidare har vi i studien använt oss av kontrollvariabler vilka redogörs för nedan. Det är en 

fördel att inkludera detta när det kommer till sambandsanalyser som görs genom 

regression, där det är svårt att dra slutsatser om kausala samband om endast en oberoende 

(förklarande) variabel inkluderas. En djupare diskussion om detta förs i avsnitt 5.9.1 

Regressioner.  

 

4.1 Kontrollvariabler 
Vi kommer under denna rubrik att presentera studiens kontrollvariabler, storlek, 

skuldsättningsgrad och lönsamhet. Vi kommer också föra en diskussion samt en 

motivering till andra potentiella kontrollvariabler. De potentiella kontrollvariablerna som 

tidigare studier använt relativt frekvent är beta (Botosan, 1997; Botosan & Pumlee, 2002; 

Bravo Urquiza et al. 2012; Sieber et al. 2014) och industri (Botosan & Pumlee, 2002; 

Bravo Urquiza et al. 2010; Francis et al. 2005). Exempel på andra kontrollvariabler som 

endast förekommit i enstaka studier är till exempel olika börslistor (eng. listing status) 

(Cormier et al., 2010), geografiska vinstsegment (Jankensgård, 2014) och företagets 

segmentspridning (Jankensgård, 2014). 

 

4.1.1 Storlek 

Företagsstorlek är mått som används som kontrollvariabel av Botosan och Pumlee (2002), 

Bravo Urquiza et al. (2010), Bravo Urquiza et al. (2012), Cormier et al. (2010, Francis et 

al. (2005), Jankensgård (2014), Leuz och Verrecchia (2000) och Sieber et al. (2014). 

Storlek är i tidigare forskning den faktor som starkast argumenterats för att störst påverka 

företagets informationsutgivning. Francis et al. (2005, s. 1136) skriver att företagsstorlek 

kan vara ett tecken på många saker, dels att större företag har fler analytiker som följer 

dem och genom att få mer uppmärksamhet på detta sätt sprids än mer information. 

Dessutom så finns så kallade stordriftsfördelar med informationsutgivande, vilket medför 

att det är relativt sett billigare för större företag att ge ut mer information. Utifrån detta är 

det troligt att ju större ett företag är, desto mer information kommer det ge ut. Om 

informationsasymmetrin minskar när företag ger ut mer information skulle därför större 

företag ha ett högre värde på Tobins Q och en lägre Köp-Säljdifferens. Sieber et al. (2014, 

s. 289) påpekar att storlek har en dominant influens på Köp- Sälj differens. Jankensgård 

(2014, s. 17) ser en positiv signifikans med mellan storlek och informationsutgivning vid 

undersökning av Tobins Q. Bravo Urquiza et al. (2010, s. 411) påpekar att oberoende av 

vilken typ av index som används för att mäta informationsutlämnade har storlek en 

positivt signifikant inverkan på utlämnandet. Även Botosan och Pumlee (2002, s. 32), 

Cormier et al. (2010, s. 580) och Leuz och Verrecchia (2000, s. 105) finner detta positiva 

samband mellan företagets storlek och dess informationsutgivning.  

 

Frågan är om det kan vara storlek som är den förklarande variabeln till att företag som 

ger ut mer information har en lägre kapitalkostnad, och inte själva informationsutgivandet 

i sig. Utifrån detta resonemang inkluderar vi företagsstorlek som en kontrollvariabel.  

 

4.1.2 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är ett använt mått som kontrollvariabel av Bravo Urquiza et al. (2010), 

Bravo Urquiza (2012), Cormier et al. (2010), Francis et al. (2005), Jankensgård (2014), 

Leuz och Verrecchia (2000) och Sieber et al. (2014). Cormier et al. (2010, s. 580) 

beskriver att företagets finansiella situation kan avgöra hur villigt företaget är att ge ut 

information och använder skuldsättningen som ett mått för detta.  
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Francis et al. (2005, s. 1147) påvisar ett positivt samband mellan företagets 

skuldsättningsgrad och deras kostnad för eget kapital och skriver att en högre 

skuldsättning indikerar en högre risk för finansiella svårigheter i företaget. Francis et al. 

(1145) visar också att företagets skuldsättning har ett positivt samband med den frivilliga 

informationsutlämningen. Därav borde också företag som ha en högre skuldsättningsgrad 

har en högre informationsutlämnade, något som kommenteras av Francis et al. (2005, s. 

1137). Sieber et al. (2014, s. 286) observerar också ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgraden och kapitalkostnaden, där företag med lägre skuldsättning har en 

lägre kapitalkostnad. Jankensgård (2014, s. 23) väljer till och med att förstärka 

skuldsättningsgradens inverkan genom att kontrollera för företagets finansiella status 

genom Altman Z (risk för konkurs) och ser att detta inte påverkar modellen.  

 

4.1.3 Lönsamhet 

Lönsamhet har använts av Bravo Urquiza et al. (2010), Cormier et al. (2010), Jankensgård 

(2014), Leuz och Verrecchia (2000) och Sieber et al. (2014). Vi anser att lönsamhet är en 

viktig variabel att inkludera utifrån tidigare diskussion (se avsnitt 2.2.2 Forsknings 

strategi) om att sambandet kan vara endogent, genom att företag som är mer lönsamma 

har incitament att ge ut mer information och att mer lönsamma företag har ett högre värde 

på Tobins Q. Detta diskuteras av Chi (2009, s. 11200) och Jankensgård (2014, s. 24) som 

påpekar problematiken med att sambandet mellan företags informationsutgivande och 

Tobins Q kan vara endogent. Därmed kan vi förutspå att företag som är mer lönsamma 

ger ut mer information. Det som är intressant för vår studie är därmed att se om lönsamhet, 

och inte själva informationsutgivandet i sig, kan vara den variabel som förklarar att 

företag som ger ut mer information har en lägre kapitalkostnad. 

 

4.1.4 Beta 

Beta är ett mått som visar på företagets marknadsrisk och är relativt frekvent använt i 

tidigare studier av Botosan (1997), Botosan och Pumlee (2002), Bravo Urquiza et al. 

(2012) samt Sieber et al. (2014), men då detta mått är baserat på antagandet om att 

marknaden är effektiv, där all information är tillgänglig på marknaden för alla aktörer, 

blir detta mått inte rättvisande för denna studie där vi undersöker informations påverkan 

på kapitalkostnaden. Beta kommer därför inte att användas som kontrollvariabel i denna 

studie.  

4.1.5 Industri 

Då kapitalstrukturen, och därmed också kapitalkostnaden, skiljer sig åt mellan olika 

industrier hade det för studien varit mycket intressant att inkludera detta som en 

kontrollvariabel. Då endast ett mindre stöd återfunnits för användningen av denna 

variabler i tidigare studier kan det tänkas finnas vissa svårigheter med detta mått. Det är 

till exempel en definitionsfråga hur de olika industrierna ska klassificeras, speciellt då 

tidigare studier som inkluderat denna variabel återfinnas utanför Sverige. Bravo Urquiza 

et al (2010, s. 399) nämner dessutom att variabeln industri har visat skiftande resultat i de 

tidigare studier han har undersökt, där relationen har visat sig vara både positiv och 

negativ. Då vi ser svårigheter gällande klassificering och definition av industrier på den 

svenska marknaden i jämförelse med tidigare studiers tillvägagångssätt och även 

tolkningen resultaten som variabeln industri skulle generera väljer vi att inte ta med denna 

variabel.  

 

Det finns som sagt ytterligare kontrollvariabler utöver storlek, skuldsättningsgrad, 

lönsamhet, beta och industri som använts av tidigare studier men som alltså endast 
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förekommit i en eller två artiklar. Detta medför att listan på potentiella kontrollvariabler 

är lång och för att inte göra denna del av studien allt för omfattande och därmed utom 

studiens tidsramar krävs det att en begräsning görs och här har denna studies främsta 

beslutsregel varit att inkludera de kontrollvariabler som varit mest förekommande i 

tidigare forskning.   
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5. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer en grundlig genomgång av studiens praktiska tillvägagångssätt 

presenteras. Syftet är att ge läsaren god inblick i hur data genererats och bearbetats samt 

vilka antaganden som gjorts för att komma fram till studiens resultat. 

______________________________________________________________________ 

5.1 Forskningsdesign 
Byman och Bell (2013, s. 163) skriver att valet av forskningsdesign är viktigt eftersom 

det får konsekvenser för bland annat resultatens externa validitet och möjligheten att visa 

på kausalitet. En studies forskningsdesign beskriver mer specifikt hur den kvantitativa 

studien kommer vara strukturerad i sin undersökningsmetod. I grova drag kan forskning 

delas in i två olika typer av design: experimentell och icke experimentell design eller 

observationsstudie (Bryman & Bell, 2013, s. 67; Lantz, 2014, s. 27). Eftersom vi i denna 

studie inte testar kausala samband genom att utföra experiment kommer vårt vägval här 

att vara en icke-experimentell forskningsdesign.  

 

Tidsaspekten är ett annat skäl till varför denna forskningsdesign beskriver hur vår 

undersökning går till. I denna studie samlas data in vid ett enda tillfälle, och inte som vid 

en experimentell studie där Bryman och Bell (2013, s. 78) beskriver att data samlas in vid 

exempel två olika tillfällen för att se vad effekten blivit under tiden. Den experimentella 

designen hade i vårt fall yttrat sig genom att vi skulle testat det kausala sambandet genom 

att först mäta kapitalkostnaden vid en tidpunkt för att sedan ändra informationsutgivandet 

hos företagen och därefter vid en ny tidpunkt mäta kapitalkostnaden igen. Fördelen med 

det experimentella tillvägagångssättet skulle vara att det är enklare att anta kausala 

samband (Bryman & Bell, 2013, s. 69-70). För vår studie som har en icke-experimentell 

design blir det därför en svårighet med att anta kausala samband, vilket vi tidigare varit 

inne på. Dock ligger en experimentell studie utom våra möjligheter, främst eftersom vi 

inte har möjlighet att påverka de svenska börsnoterade bolagens informationsutgivning. 

Eftersom en icke experimentell studie inte har de fördelar som ovan nämnda kan inte 

kausala samband observeras. Argyrous (2011, s. 121-122) skriver att de statistiska tester 

som används för att testa samband inte i sig kan användas för att dra slutsatser om 

kausalitet mellan variabler, men att dessa verktyg är användbara för att styrka de 

teoretiska resonemangen angående eventuella samband. För att analysera samband måste 

studiens resultat därför jämföras med tidigare forskning inom ämnet. Problematiken med 

att studera kausala samband med ett icke-experimentellt tillvägagångssätt kan dock 

resultera i en, för studien, lägre intern validitet (Bryman & Bell, 2013, s. 80). 

 

Vidare kan forskningsdesign brytas ner i en tvärsnittsstudie eller en tidsseriestudie. 

Tvärsnittdesignen innebär att kvantifierbar data samlas in för mer än ett fall för en viss 

tidpunkt och att betoning ligger på att studera samband (Bryman & Bell, 2013, s. 77). 

Denna typ av forskningsdesign passar vår studie eftersom vi syftar till att undersöka 

sambandet mellan företags informationsutgivning och kapitalkostnad och för att kunna 

dra generella slutsatser mellan dessa variabler behöver vi utgå från en större mängd data. 

Detta går helt i linje med den tvärsnittliga designen (Bryman & Bell, 2013, s. 77). 

Tidsseriedesignen går, till skillnad mot tvärsnittsdesignen, ut på att studera utvecklingen 

över tid och därmed måste det vara möjligt att kunna observera en och samma individ 

eller företag vid flera tillfällen i tiden (Lantz, 2014, s. 28). I den tvärsnittliga designen 

inkluderas endast en observation per individ eller företag eftersom utvecklingen över tid 

inte undersöks (Lantz, 2014, s. 27-28). 



 

 
33 

 

 

Vi har likt en tvärsnittsdesign studerat sambandet mellan informationsutgivande och 

kapitalkostnaden utan att inkludera tidsaspekten eftersom vi inte vill undersöka någon 

from av utveckling över tid. Dock har vi inkluderat observationer från flera olika år i 

studien vilket medfört att samma företag är inkluderat flera gånger (men olika år). Detta 

beror på att många bolag har varit inkluderade i Kantons tävling under flera av de år som 

tävlingen pågått och för att öka antalet observationer i denna studie har vi valt att 

inkludera samtliga år som tävlingen pågått. Denna studie skiljer sig därmed från en 

traditionell tvärsnittsstudie då den istället har några karaktärsdrag hos en tidsseriestudie 

genom att vi har inkluderat flera observationer från ett och samma företag och 

observationer från flera år. Det som dock gör vår forskningsdesign mer lik den 

tvärsnittliga är just det att vi inte syftat till att studera utvecklingen över tid utan endast 

inkluderar data från flera år för att få ett större antal observationer. Man skulle kunna säga 

att vi har en kombinerad tvärsnitts-, och tidsseriestudie. Eftersom vårt syfte inte är att 

studera utvecklingen över tid är studiens forskningsdesign mer lik den tvärsnittliga 

designen och kommer därmed att benämnas som vår forskningsdesign.  

 

5.2 Urval 
När man gör en kvantitativ undersökning krävs det att man specificerar vilken population 

man syftar till att undersöka studien. Populationen kan alltid relateras till en bestämd 

tidpunkt eller tidsperiod samt ett geografiskt område (Dahmström, 2005, s. 55). Denna 

grupp individer eller objekt kan variera i storlek men är ofta så pass stor att det krävs att 

man gör ett urval ur denna population, en rampopulation. När man gör ett urval utgår man 

från en så kallad urvalsram eller rampopulation, vilket i bästa fall är en förteckning över 

samtliga individer eller objekt i populationen (Lantz, 2014, s. 102). Vanligen är 

populationen inte identisk med rampopulationen utan man blir tvungen att undersöka den 

population som definieras av ramen (Dahmström, 2005, s. 56). Om inget urval görs från 

urvalramen, utan att alla dessa individer eller objekt istället undersöks, kallas detta för en 

totalundersökning eller ett totalurval (Lantz, 2014, s. 102). I annat fall görs någon form 

av urval, vanligen baserat på slumpen, för att minska ner antalet som undersöks till en 

hanterlig nivå.  

 

För att vi ska uppnå den generaliserbarhet i resultaten som vår studie och kvantitativa 

metodval syftar till kommer studien göra ett totalurval utifrån urvalsramen. Den 

rampopulation som vi ämnar undersöka i studien är cirka 300 av de svenska börsnoterade 

bolagen. Eftersom vi bedömer detta som en möjlig datamängd att hantera inom våra 

tidsramar ser vi ingen anledning till att göra något urval utifrån rampopulationen. Ett urval 

skulle enbart leda till en något minskad arbetsbörda men framför allt till ett betydligt 

mindre generaliserbart resultat.  

 

I denna studie har vi utgått från det data som vi tagit del av från Kanton som undersöker 

mängden frivillig informationsutgivning i årsredovisningar för bolag som är 

primärnoterade i Sverige. Detta utgör alltså studiens urvalsram och innehåller cirka 300 

företag. Som vi beskrivit, se avsnitt 1.6 Avgränsningar och Begränsningar, har studien ett 

tidsspann mellan åren 2007 – 2012. Mellan dessa år skiljer det sig vilka listor som är 

inkluderade; Large och Mid Cap har varit inkluderade samtliga år men Small Cap och 

NGM Equity har endast varit inkluderade vissa år. Eftersom det är denna data och 

förteckning av bolag som studien har utgå från utgör detta vår rampopulation. När det 

kommer till studiens population inkluderar avser studien dock att inkludera alla bolag 
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som är börsnoterade i Sverige. Således finns en skillnad mellan studiens population och 

rampopulation och därför finns en, vad Dahmström (2005, s. 58) kallar, en underteckning. 

Undertäckning kan innebära stora brister då de objekt som saknas i rampopulationen kan 

ha andra egenskaper än de övriga objekten, en snedvridning av studiens resultat kan då 

uppstå och slutsatser kan dras felaktigt (Dahmström, 2005, s. 320). 

 

Vi bedömer det dock inte som något problem att generalisera studiens resultat för hela 

populationen då de viktigaste förutsättningarna för detta är uppfyllt; att de går under 

samma regler, lagar och finansiellt system. Francis et al. (2005, s. 1126) diskuterar att 

dessa institutionella skillnader kan ha en betydelse för vilka fördelar som observeras till 

följd av den frivillig informationsutgivning. Francis et al. (2005, s. 1126) menar att de 

resultat och samband som genererats på marknaden i USA inte nödvändigtvis går att 

generalisera för andra marknader då de har andra regler, lagar och finansiella system och 

utgör således en annan informationsmiljö. Utifrån detta resonemang menar vi att det är 

fullt möjligt att generalisera resultaten från vår rampopulation till studiens övergripande 

population, då företagen noterade på övriga börslistorna styrs av samma institutioner.  

 

Studien har exkluderat investmentbolag och banker. Investmentbolag ingår i en separat 

tävling för Årets börsbolag. Investmentbolag och banker går även under egna lagar och 

regler (se avsnitt 3.1 Lagar och regler). Att inkludera dessa typer av företag skulle 

motverka ett för studien generaliserbart resultat då dessa inte går under samma 

lagstadgning samt och följer andra regelverk. Banker och investmentbolag följer alltså en 

annorlunda lagstiftning och regelstruktur vilket enligt diskussionen ovan skulle medföra 

att om dessa företag inkluderas påverkas generaliseringen av studiens resultat, vilket 

skulle leda till att resultaten inte blir lika representativa för en majoritet av de svenska 

börsnoterade företagen. 

 

5.3 Datainsamling 
I denna studie utgår datainsamlingen från sekundärdata. Sekundärdata är data som 

samlats in vid ett tidigare tillfälle och som inte behöver ha någon koppling till den för den 

aktuella studien (Lantz, 2014, s. 47). Sekundärdatat i denna studie består av offentlig, fritt 

tillgängliga prisuppgifter, bokförda värden samt marknadsvärden från Data Stream, och 

icke offentlig art i form av datamaterial av Kanton. Fördelen med att använda 

sekundärdata är enligt Lantz (2014, s. 52) att resurser inte behöver läggas på att samla in 

egen data, vilket underlättar processen. Nackdelen kan vara att till exempel definitioner 

av de variabler som ingår i insamlingen inte är av samma karaktär som de studien syftar 

till att använda. Studien har dock inte haft några problem med att finns efterfrågat material 

gällande definitioner av variabler. Ett ytterligare problem som kan uppkomma med 

sekundärdata är att den kan vara inaktuell för att beskriva dagens population (Lantz, 2014, 

s. 52). Författarna anser inte att detta problem förekommer då tidsperioden 2007-2012 

inte bedöms vara inaktuell.  

 

Vi har tagit del av sekundärdata från företaget Kantons tävling Årets börsbolag mellan 

åren 2007-2012. Kantons datamaterial är utformat i tre delmoment, Bästa årsredovisning, 

Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats, och resultaten från dessa tävlingar är 

offentliga och finns att tillgå för läsaren på Kantons hemsida (Kanton.se). Vi har i denna 

studie endast använt data från deltävlingen Bästa årsredovisning, då 

informationsutlämningen i årsredovisningen är en god proxy för företagets övergripande 

informationsutlämning över året (Bravo Urquiza et al., 2010, s. 400). Forskare (Botosan, 
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1997, s. 326; Bravo Urquiza et al. (2010, s. 400); Jankensgård, 2014, s. 14; Lang & 

Lundholm, 1993, s. 258) väljer av detta skäl att använda årsredovisningar, då 

korrelationen mellan informationsutlämning i årsredovisningar är hög med resterandet 

informationsutlämning som sker under året. För att genomföra denna studie, där vi vill 

bryta ner den samanställda poängsättningen i tre olika typerna av information (finansiell, 

ickefinansiell och strategisk information) har vi även av Kanton fått tillgång till den 

underliggande poängsättningen av resultaten och denna poängsättning är av icke offentlig 

art (finns hos författarna). 

 

Kantons data är genererad likt en innehållsanalys, vilket är benämningen på en metod där 

man analyserar dokument och texter på ett systematiskt och kvantifierbart sätt (Bryman 

& Bell, 2013, s. 299). Bravo Urquiza et al. (2010) påpekar att valet av hur frivillig 

information mäts kan inverka på sambandet som ses mellan kapitalkostnad och 

informationsutgivning. Beroende på vilken typ av index eller metod som används för att 

mäta hur mycket frivillig information som ett företag ger ut, kvantitet, kvalitet, total 

mängd eller informationens spridning över året, kan resultatet i studien påverkas (Bravo 

Urquiza et al., 2010, s. 401). Då vi har varit i kontakt med Kanton och utförligt informerat 

oss om hur deras data är genererad, Kantons tillvägagångssätt och deras syfte, bedömer 

vi att det inte finns några hinder för oss att använda data utifrån Kantons tillvägagångssätt 

och syfte (se avsnitt 5.4 Presentation av Kantons datamaterial). Detta till följd av att 

många av de tidigare studier (Botosan, 1997; Botosan & Pumlee, 2002; Cormier et al., 

2010; Francis et al., 2005; Jankensgård, 2014; Lambert et al., 2007; Meek et al., 1995; 

Patel & Dallas, 2002; Sieber et al., 2014) som vi utgått från har baserat sitt mått för 

företags informationsutgivning, på en liknande innehållsanalys av företags kvantitet 

gällande den frivilliga informationsutgivningen. Kantons datamaterial är sedan tidigare 

använt av Håkan Jankensgård (2014) som, till skillnad mot vår studie, undersöker 

kopplingen mellan de svenska börsnoterade företagens totala informationsutlämning och 

kapitalkostnad.   

 

För att kunna undersöka studiens frågeställning har även sekundärdata inhämtas för 

företagens bokförda värden, marknadsvärde, aktiepriser samt nyckeltal. Detta har skett 

från databasen Data Stream och denna data har sedan kopplats till samtliga observationer 

av företagens informationsutgivande, för att kunna göra den sambandsanalys mellan 

informationsutgivande och kapitalkostnad som studien syftar till att undersöka. För 

uträkningen av Tobins Q har marknadsvärdet och det bokförda värdet på totalt kapital 

inhämtats. För Köp-Säljdifferensen har köp- respektive säljkursen för bolagets aktie 

inhämtats. I de fall då bolaget haft både A och B-aktier har i första hand B-aktien använts 

men i de fall då B-aktien varit avsevärt mindre likvid än A-aktien har den senare istället 

använts. För studiens kontrollvariabler har data inhämtats för bokförd värde på totalt 

kapital (samma som för Tobins Q), årets resultat samt skuldsättningsgrad. 

 

Denna data inhämtades för åren 2007-2012/2013 men en mer utförlig beskrivning och 

diskussion kring tidsaspekten vid inhämtningen återfinns i avsnitt 5.7 Antaganden och 

beräkningar. När denna data inhämtades hade vi allt material för att kunna gå vidare och 

bearbeta och analysera data på planerat sätt. 

 

5.4 Presentation av Kantons datamaterial 
Kanton är en svensk finansiell konsultbyrå verksam inom finansiell rapportering och 

kommunikation. Kanton håller årligen tävlingen Årets börsbolag och vi har tagit del av 
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materialet från tävlingen mellan åren 2007-2012. Tävlingen hålls i samarbete med 

Svenska Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) och Nordic Growth Market (NGM). 

I tävlingen ingår alla börsnoterade bolag på Nasdaq Stockholm och NGM vars 

huvudkontor är placerat i Sverige och som publicerar sina finansiella rapporter på 

svenska. Under åren har de börslistor tävlingen innefattat skilt sig åt: Large och Mid Cap 

har varit med samtliga år medan Small Cap och NGM Equity har inte varit med under 

alla år. 

 

2007: Large Cap, Mid Cap, Small Cap, NGM Equity 

2008: Large Cap, Mid Cap, Small Cap, NGM Equity 

2009: Large Cap, Mid Cap, NGM Equity 

2010: Large Cap, Mid Cap, Small Cap, NGM Equity 

2011: Large Cap, Mid Cap 

2012: Large Cap, Mid Cap, NGM Equity 

 

Tävlingen är enligt Kanton Sveriges äldsta och mest omfattande tävling inom 

investerarrelationer och syftar till att höja ambitionsnivån för bolagens frivilliga 

informationsutlämning med bolagens intressenter i fokus. Vidare syftar tävlingen till att 

skapa en praxis för finansiell information för att likställa informationsutlämnandet. 

(Kanton.se)  

 

I tävlingen finns tre separata delmoment, Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport och 

Bästa IR-webbplats. Varje moment är utformat utefter kriterier som Kanton och 

Aktiespararna har tagit fram med hjälp av bland andra Sveriges Finansanalytikers 

Förening (SFF). Kriterierna ser för respektive informationskälla olika ut men tanken är, 

enligt Kantons kontaktperson för tävlingen Årets börsbolag Martin Isemo (personlig 

kommunikation, 27 februari, 2015), att kriterierna ska innehålla frivillig (ej lag- eller 

regelstyrd) information som ska vara av intresse för företagens intressenter. Kriterierna 

ska även vara av så pass allmän karaktär att de är relevanta för alla bolag i tävlingen samt 

att kriterierna ska vara jämförbara år från år (M. Isemo, personlig kommunikation, 27 

februari, 2015). Isemo (personlig kommunikation, 27 februari, 2015) kommenterar även 

att kriterierna anpassas utifrån trender och forskning inom finansiell kommunikation, till 

exempel har information om hållbarhet och risk ökat på senare år då de i större grad 

efterfrågats av investerare och andra intressenter. Även bolagen har möjlighet att tycka 

till om kriterierna samt Kantons bedömningar genom remissrundor som genomförs i 

tävlingen. Målet är att kriterierna ska vara så tydliga som möjligt för att underlätta för 

bolagen att anpassa sin informationsutgivning och därmed ge en så objektiv bedömning 

som möjligt (M. Isemo, personlig kommunikation, 27 februari, 2015).  

 

Kriterierna i tävlingen Bästa Årsredovisning är uppdelade i rubriker, som går från A till 

J, och har ett varierande antal underfrågor för vilka bolaget kan få ett respektive noll 

poäng beroende på om kriteriet är uppfyllt eller ej (se Appendix 1 för en presentation av 

innehållet i Bästa Årsredovisning år 2012). Poängsättningen summeras och företagen 

rankas utefter sin totalpoäng, där flest antal poäng vinner (Kanton.se). Huvudrubrikerna 

har varit mer eller mindre konstanta under åren 2007-2012 även om poängsättningen per 

respektive rubrik har förändrats år från år för att bättre passa aktuella trender och 

forskning (M. Isemo, personlig kommunikation, 27 februari, 2015). År 2010 gjordes dock 

en större förändring i poängsättningen där många av det lättaste frågorna togs bort och 

därav kan en minskning i den totala poängsättningen ses (se Appendix 2).  
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5.5 Bortfall 
Studiens rampopulation utgörs av sammanlagt 293 företag vilket utgör 1058 

årsredovisningar. I enlighet med Lantz (2014, s. 173) har en bortfallsanalys genomförts 

där bortfallets storlek, och dess tänkbara effekter på resultatet undersökts. Bortfall har 

uppstått när information helt eller delvis inte funnits för ett företag vid datainhämtning 

från Data Stream. Bortfallet i denna studie består av 152 årsredovisningar, cirka 14,4 % 

av rampopulationen, och därmed består studiens sampel av 906 årsredovisningar. Genom 

att manuellt söka data för de förlorade observationerna i Data Stream har vi kontrollerat 

att datat i bortfallet faktiskt är otillgänglig i Data Stream. I bortfallsanalysen har även 

kontroller genomförts för att upptäcka någon snedvridning i urvalsramen av författarna, 

det är till exempel inte enbart observationer från Large Cap som försvunnit. Författarna 

ser inget problem med att bortfallet skulle påverka studiens resultat då bortfallet är relativt 

litet i förhållande till den totala populationen samt är relativt jämt fördelat mellan de olika 

listorna. Författarna har inte heller valt att göra någon justering för bortfall, så kallad 

efterstratifiering genom att till exempel ersätta förlorade värden med medelvärden 

(Lantz, 2014, s. 177), då författarna inte har sett någon snedvridning av urvalsramen på 

grund av bortfallen.  

 

Vidare har studien exkluderat de observationer vars skuldsättningsgrad (skulder i 

förhållande till totalt kapital) överstigit 100 %, det vill säga att företaget enligt 

bokföringen har mer skulder än totalt kapital. Vi har säkerställt att dessa observationer 

inte är felaktiga utan beror på bokföringstekniska åtgärder som resulterar i ett för bolaget 

negativt eget kapital. Vi har dock valt att utelämna dessa observationer då det är en 

mycket ovanlig förekomst att ett bolag har ett negativt eget kapital och en 

skuldsättningsgrad som överstiger 100 % och därför inte är representativt för ett normalt 

företag. Om dessa företag inkluderas skulle studiens generaliserbarhet kunna påverkas.  

 

5.6 Databearbetning 
Studien har på grund av antalet bortfall fått ett urval på 906 årsredovisningar. Skälet till 

att studien enbart kommer att behandla årsredovisningar och inte enskilda företag och 

företagsobservationer över tid är att studien i likhet många författare (Botosan & Pumlee, 

2002; Bravo Urquiza et al., 2010; Bravo Urquiza et al., 2012; Cormier et al., 2010; 

Dhaliwal et al., 2010; Francis et al. 2005; Jankensgård, 2014; Sieber et al., 2014; Welker, 

1995) är inte intresserad av att se någon trend över tid. Vi vill inkludera fler olika år för 

att öka antalet observationer för att kunna få tydligare resultat av eventuella samband. 

Därför har vi valt att i likhet med nämnda forskare valt att observera det totala antalet 

årsredovisningar utan att ta någon hänsyn till förändring över tid.  

 

Vi kommer, baserat på forskning av Meek et al. (1995) att kategorisera Kantons 

datamaterial i tre typer av informationsutlämnade, finansiella, ickefinansiell och 

strategiskt utlämnade. För att se hur detta är gjort, se exempel för år 2012 i Tabell 1. För 

att ge läsaren en god bild av hur materialet har förändrats år från år har både absolut och 

relativ frekvens (Lantz, 2014, s.56) åskådliggjorts, Appendix 2. Då poängsättningen i 

Kantons material skiljer sig mellan åren kommer dock den relativa frekvensen att 

användas för att skapa en enhetligt viktad bild av materialet, detta i linje med tidigare 

forskning (Jankensgård, 2014; Meek et al., 1995; Sieber et al., 2014).  
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Tabell 1. Kategorisering av Kantons datamaterial, exempel för år 2012 

Med hjälp av inhämtad data från Data Stream kommer vi att beräkna våra beroende 

variabler, Tobins Q och Köp-Säljdifferens, samt våra kontrollvariabler i Excel. Då 

bearbetning och uträkning av variablerna har skett manuellt i Excel finns en risk för 

felaktigheter, författarna har i möjligaste mån arbetat för att minska dessa genom att 

genomgående bedöma rimlighet i såväl uträkningar som resultat samt även tagit stickprov 

för att kontrollera bearbetad data och beräkningar stämmer. Det är naturligtvis svårt att 

helt eliminera den mänskliga faktor men författarna har genom ett metodiskt arbete gjort 

sitt yttersta för att minska dessa. 

 

5.7 Antaganden och beräkningar 
Nedan presenteras mer utförligt hur de för studiens valda måtten, presenterade i avsnitt 

3.7, är beräknade samt vilka antaganden som är gjorda. Detta för att ge läsaren en större 

och tydligare inblick i det praktiska tillvägagångssättet för studien samt de motiveringar 

som ligger till grund för de aktuella måtten Tobins Q och Köp-Säljdifferens.    

5.7.1 Tobins Q  

Tobins Q är, som tidigare nämnt, marknadsvärdet på totalt kapital i relation till det 

bokförda värdet på totalt kapital: 

 

 
 

I denna beräkning finns det ett viktigt val, närmare bestämt om när i tiden som 

marknadsvärdet ska mätas. De bokförda värdena är de värden som presenteras i företagets 

årsredovisning, medan marknadsvärdet räknas ut genom att ersätta det bokförda värdet 

på företagets egna kapital med dess marknadsvärde, det vill säga aktiepriset multiplicerat 

med antalet aktier.  

 

Problematiken kring när i tiden marknadsvärdet (aktiepriset) ska mätas handlar om när i 

tiden marknaden förväntas reagera på informationsutgivningen, alltså årsredovisningen. 

Typ av information Poäng

Underkategori i Kantons tävling Underkategori Informationstyp %

Finansiell Information 11 26%

5 års översikt, nyckeltal 4

Aktien 2

Risk och känslighetsanalys 5

Icke Finansiell Information 7 16%

Inledande information 1

Styrelse och bolagsledning 3

Ordlista och definitioner 2

Distribution av årsredovisning 1

Stategisk Information 25 58%

Uttalanden från ledande befattningshavare 6

Bolagsbeskrivning 17

Prognos 2

Summa 43 43 100%
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Detta är en svårighet eftersom det är troligt att delar av information från rapporten når 

marknaden genom pressmeddelanden etcetera redan innan själva årsredovisningen 

släpps. Det blir därmed svårt att göra en bedömning av när effekten av informationen 

förväntas påverka marknadsvärdet. En ytterligare svårighet gällande studiens tidsaspekt 

är att företagen ger ut sina årsredovisningar vid olika tidpunkter under årets första kvartal. 

Att exakt ta reda på när i tiden som var och en av studiens 1058 årsredovisningar har 

publicerats skulle vara mycket omfattande och bedöms vara utom tidsramarna för denna 

studie.  

 

Flera tidigare studier (Francis et al., 2005; Jankensgård, 2014; Patel & Dallas 2002) tar 

inte upp problematiken kring när i tiden informationen förväntas påverka företagets 

marknadsvärde och uppger dessutom inte när i tiden de mätt marknadsvärdet. Vi har dock 

varit i kontakt med Håkan Jankensgård (personlig kommunikation, 5 mars, 2015) 

gällande hans hantering av tidsaspekten vid beräkningen av Tobins Q. Jankensgård 

(personlig kommunikation, 5 mars, 2015) har hanterat detta genom att använda 

marknadsvärdet per den sista december samma år som årsredovisningen avser 

representera, exempelvis den 31/12-2007 för årsredovisningen som avser räkenskapsåret 

2007 och som når marknaden först i början av 2008. Detta är i likhet med Cormier et al. 

(2010, s. 578) som också använder marknadsvärdet i slutet av räkenskapsåret. En fördel 

med detta är givetvis enkelheten, men även att informationen som gets ut faktiskt syftar 

till att representera det gångna året. Dock kan detta anses bli missvisande och det uppstår 

en problematik med endogenitet och kausalitet genom att syftet med studien är att 

undersöka informationsutgivandets påverkan på kapitalkostnaden, genom i detta fall 

Tobins Q. Det är alltså Tobins Q som är den beroende variabeln i studien och det är 

därmed inte logiskt att informationsutgivandet som sker i form av årsredovisningen som 

publiceras runt februari månad skulle påverka marknadsvärdet på företaget per den sista 

december, alltså flera veckor och kanske månader tidigare. Om ett samband genereras 

utifrån denna data kan det verka mer troligt att det är ett omvänt förhållande, att det är 

marknadsvärdet som påverkar hur mycket information företaget ger ut. Vid kontakt med 

Jankensgård (personlig kommunikation, 5 mars, 2015) skriver han dock att man skulle 

kunna välja ett senare datum för att eventuellt få en mer precis mätning. För att hantera 

detta endogenitetsproblem har Chi (2009) valt att mäta marknadsvärdet ett helt år senare, 

det vill säga i slutet av 2008 sett till ovanstående exempel. 

 

Botosan (1997, s. 326), Bravo Urquiza et al. (2010, s. 400) och Lang och Lundholm 

(1993, s. 258) skriver att företagets informationsutgivning i årsredovisningen är en bra 

proxy för deras informationsutgivning överlag under året. Även Jankensgård (2014) ser 

en hög korrelation mellan företagets olika rapporter över året, där ett högt frivilligt 

informationsutlämnande i årsredovisningen innebär ett högre utlämnade i både 

halvårsrapport samt webbsida. Att årsredovisningen skulle vara en god proxy för 

företagets informationsutlämning över året är något som talar emot att resultaten skulle 

vara beroende av när under året som marknadsvärdet beräknas.  

 

I denna studie har vi valt att, i likhet med tidigare studier (Cormier et al. 2010; 

Jankensgård 2014) mäta marknadsvärdet per den sista december. Detta för att osäkerheten 

är stor kring vilket gemensamt senare datum som anses lämpligt och det är dessutom 

utanför studiens tidsramar att ta fram ett lämpligt datum individuellt för varje enskild 

årsredovisning. Vi har dessutom inte hittat något stöd i tidigare forskning för att välja ett 

senare datum, annat än ett helt år efter det att årsredovisningen utgivits. Det sistnämnda 

alternativet anser vi endast skulle vara aktuellt som ett komplement till att använda ett 
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datum som inträffar nära årsredovisningens publicering med syftet att behandla 

kausalitetsproblematiken. Vi ser alltså inte detta som ett huvudalternativ till att undersöka 

frågeställningen eftersom ett år senare i tiden är en väldigt lång tidsdifferens där mycket 

annan information och händelser hinner nå marknaden i dagens informationsrika 

samhälle.  

 

5.7.2 Köp-Säljdifferens 

Köp-Säljdifferensen beräknas som skillnaden mellan det aktiepris som efterfrågas av 

säljaren, vanligen det högre priset, och det pris som erbjuds av köparen, vanligen det lägre 

priset. För att kunna jämföra dessa mellan företag med olika aktiepriser används vanligen 

ett relativt mått där differensen sätts i relation till aktiepriset i fråga.  

 

 
Formel 2. Köp-Säljdifferens 

 

Liksom för Tobins Q måste även här göras ett ställningstagande för när i tiden som 

aktiepriserna ska inhämtas. Detta sker, tillskillnad mot Tobins Q, genom att beräkna ett 

medelvärde av Köp-Säljdifferensen över en lägre tidsperiod. Ställningstagandet för Köp-

Säljdifferensen avser därmed vilken tidsperiod, och inte vilket datum, som ska användas. 

 

Sieber et al. (2014, s. 279) använder den relativa Köp-Säljdifferensen och beräknar ett 

medelvärde av daglig data för hela det efterföljande årets köp- och säljpriser. Leuz och 

Verrecchia (2000, s. 105) har gjort på liknande sätt som Sieber et al. (2014) men istället 

för att använda data för hela året har de valt att beräkna ett medelvärde av årets sista 

halvår, från juni-december. Leuz och Verrecchia (2000, s. 105) skriver att de använder 

medelvärdet av köp- och säljkursen som nämnare i divisionen medan Sieber et al. (2014) 

inte nämner vilket pris han använder i divisionen. Healy et al. (1999, s. 498) beräknar 

Köp-Säljdifferensen till stor del på samma sätt som tidigare nämnda författare men med 

skillnaden att de använder medianen istället för medelvärdet av daglig prisdata. Liksom 

Leuz och Verrecchia (2000) använder även Healy et al. (1999, s. 498) medelvärdet av 

köp- och säljkursen som nämnare.  

 

Baserat på tidigare studier har vi valt att beräkna Köp-Säljdifferensen som ett relativt 

medelvärde av skillnaden mellan köp- och säljkursen och vid divisionen använder vi 

medelvärdet av köp- och säljkursen. Med avseende på tidsaspekten har vi valt att, liksom 

Sieber et al. (2014), använda medelvärdet för hela det efterföljande året.  

 

5.8 Kontrollvariabler 
Nedan presenteras mer utförligt hur de för studiens valda kontrollvariablerna, 

presenterade i avsnitt 4.1, är beräknade samt vilka antaganden som är gjorda. Detta för 

att ge läsaren en större och tydligare inblick i det praktiska tillvägagångssättet för studien 

samt de motiveringar som ligger till grund för de aktuella kontrollvariablerna storlek, 

skuldsättningsgrad och lönsamhet.    
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5.8.1 Storlek 

Några olika mått på företagsstorlek har använts i tidigare studier. Bravo Urquiza et al. 

(2012), Cormier et al. (2010), Francis et al. (2005) och Jankensgård (2014) använder det 

bokförda värdet på förtagets totala tillgångar. Botosan och Pumlee (2002), Leuz och 

Verrecchia (2000) och Sieber et al. (2014) använder istället marknadsvärdet på företagets 

tillgångar eller eget kapital istället för det bokförda värdet. Omsättning är ett annat mått 

som använts av Bravo Urquiza et al. (2010) som mått på storlek. Utifrån vad tidigare 

studier gjort kommer vi välja att använda det bokförda värdet på företagets totala 

tillgångar. 

 

5.8.2 Skuldsättningsgrad 

Som mått på företagens skuldsättningsgrad har vi använt värdet på företagets skulder i 

relation till totalt kapital. Detta är i linje med tidigare studier av Bravo Urquiza et al. 

(2010), Bravo Urquiza et al. (2012), Francis et al. (2005), Jankensgård (2014) och Sieber 

et al. (2014). Cormier et al. (2010) och Leuz och Verrecchia (2000) använder istället 

långfristiga skulder i relation till totalt kapital. Skuldsättningsgraden, i form av totala 

skulder i relation till totalt kapital, är ett nyckeltal vi kunnat återfå direkt från Data Stream 

och har därmed inte gjort några ytterligare beräkningar av denna kontrollvariabel. 

 

 
Formel 3. Skuldsättningsgrad 

 

5.8.3 Lönsamhet 

Det mest förekommande måttet på företagets lönsamhet är avkastningen på totalt kapital 

och detta mått har används av Cormier et al. (2010), Jankensgård (2014) och Leuz och 

Verrecchia (2000). Bravo Urquiza et al. (2010) väljer istället att använda avkastning på 

eget kapital. Avkastning på totalt kapital kommer användas som mått på lönsamhet i 

denna studie. Detta mått har vi själva beräknat utifrån inhämtad data från Data Stream av 

företagens resultat efter skatt samt det bokförda värdet på totalt kapital. 

 

 
Formel 4. Avkastning på totalt kapital 

 

Eftersom samtliga värden för våra kontrollvariabler utgörs av bokförda värden finns det 

inte mycket till val för när i tiden dessa ska inhämtas utan de alla utgörs av värdena som 

reflekterar samma år som årsredovisningen reflekterar.  

 

5.9 Statistiska verktyg 
För att analysera studiens data har statistikprogrammet SPSS använts för att genomföra 

linjära regressioner. En linjär regression har genomförts med hjälp av minsta 

kvadratmetoden (OLS). Tidigare forskning har endast undersökt ett linjärt samband 

mellan informationsutgivande och företags kapitalkostnad. Det enda undantaget för detta 

är Jankensgård (2014) som undersöker för och finner att ett icke-linjärt samband gäller 

vid informationsutlämning och kapitalkostnad på den svenska marknaden. Samtliga 
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studier har inkluderat kontrollvariabler för att stärka sina slutsatser och därmed kommer 

kontrollvariabler användas även i denna studies OLS-modell. 

 

För att observera och studera studiens data har inledningsvis deskriptiv statistik för 

datamaterialet tagits fram. Genom detta har en bra överblick av studiens data skapats och 

felaktiga värden har kunnat upptäckas och åtgärdats. Detta består av antal observationer, 

medelvärde, standardavvikelse samt max- och minimivärden för samtliga variabler. I 

första steget i vår sambandsanalys har vi undersökt korrelationen mellan studiens 

beroende och oberoende variabler. Korrelation är enligt Lantz (2014, s. 68-69) det mest 

grundläggande måttet på samband mellan variabler, där korrelationskoefficienten (r) visar 

på styrkan hos sambandet och om det är positivt eller negativt. Korrelationsmåttet 

sträcker sig mellan -1 och 1. -1 innebär en “perfekt” negativ korrelation, ökningar av den 

ena variabeln leder till minskningar av den andra, medan 1 innebär en “perfekt” positiv 

korrelation. Ett värde på 0 innebär att det inte finns något samband alls.  

 

Om man beräknar korrelationskoefficienten i kvadrat får man ett mått på 

förklaringsgraden, R², för variabelsambandet vilket kan ses som en procentsats mellan 0-

100% (Lantz, 2014, s. 70). R² beskriver i vilken utsträckning förändringen i den ena 

variabeln kan förklaras av förändringen i den andra variabeln (Lantz, 2014, s. 70). 

Argyrous (2011, s. 121-122) påpekar dock att det inte går att dra några slutsatser om 

kausalitet mellan två variabler genom att endast studera korrelationsmåttet, men 

statistiska tester av samband kan dock användas för att styrka de teoretiska resonemang 

och antaganden som gjorts. Detta visar på vikten av att utgå från teorier vid ett deduktivt 

tillvägagångssätt och när kvantitativa studier genomförs, för att det ska vara möjligt att 

dra realistiska och trovärdiga slutsatser. 

 

5.9.1 Regressioner 

En sambandsanalys har som sagt genomförts genom en linjär regression och närmare 

bestämt en multivariat regression. Skillnaden mellan en bivariat och en multivariat 

regression är att en bivariat regression endast inkluderar två variabler, en beroende och 

en oberoende, medan en multivariat regression, även kallat multipel regression, 

inkluderar fler än en oberoende variabel (Argyrous, 2011, s. 17). Eftersom vi valt att 

inkludera kontrollvariabler är det alltså en multipel regression som är aktuell för att testa 

denna studies samtliga hypoteser. Argyrous (2011, s. 157-158) skriver att 

kontrollvariabler kan med enkelhet användas för att stärka slutsatserna om ett direkt 

samband mellan två variabler och det är utifrån detta resonemang som vi bestämt oss för 

att inkludera kontrollvariabler i denna studie. 

 

Om endast en bivariat regression genomförts hade det, utifrån Argyrous (2011, s. 157-

158) resonemang, funnits en större risk för att dra en felaktig slutsats om att ett observerat 

samband är kausalt, när det i själva verket är en tredje variabel, till exempel företagets 

storlek, som påverkar både informationsutgivningen och kapitalkostnaden simultant. 

Viktigt att komma ihåg är att ett signifikant resultat inte per automatik innebär kausalitet 

vid en regressionsanalys, vilket även Studenmund (2014, s. 6) poängterar. Genom att 

genomföra en multivariat regression, där variabler utöver informationsutgivning 

inkluderas som förmodas kunna påverka både mängden informationsutgivning och 

kapitalkostnaden, kan vi, enligt Argyrous resonemang (2011, s. 157), säkrare se om 

informationsutgivande genererar ett signifikant resultat när det kommer till att förklara 

förändringar av Tobins Q respektive Köp-Säljdifferensen.  
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Om variabeln informationsutgivande inte är signifikant i den multivariata regressionen, 

medan en kontrollvariabel (kontrollvariablerna) istället är signifikant, tyder detta på att 

den (eller dessa) variabel är mer avgörande för företagets kapitalkostnad än vad själva 

informationsutgivandet i sig är. Utifrån detta resonemang har vi alltså använt oss av en 

multivariat regression för att kunna stärka studiens eventuella slutsatser om ett samband 

mellan informationsutgivning och företags kapitalkostnad. 
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5.9.2 Modell 

För att undersöka studiens problemformulering, att se hur svenska börsnoterade 

företagets kapitalkostnad påverkas av dess frivilliga informationsutlämning, har åtta 

hypoteser formulerats. Statistikprogrammet SPSS kommer användas för att testa dessa 

hypoteser med hjälp av OLS metoden. Modellen som denna studie ska utgå ifrån ser ut 

som fölande:  

𝑇𝑄𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑛𝑓𝑜𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑡𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 
𝐾𝑆𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑛𝑓𝑜𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑡𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

𝑇𝑄𝑖𝑡 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝐾𝑆𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑡+1 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝐾ö𝑝 − 𝑆ä𝑙𝑗𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡   
𝛽1 − 𝛽4 = 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  

𝛼 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑖𝑡 = 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑢𝑡𝑙ä𝑚𝑛𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡  
𝑆𝑡𝑙𝑖𝑡 = 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑎𝑣 𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎⁄ 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝐿𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝜀𝑖𝑡 = 𝑆𝑙𝑢𝑚𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚 
 

5.9.3 Antaganden 

För att kunna använda en multipel regression skriver Sreejesh et al. (2014, s. 195) att ett 

antal antaganden måste vara uppfyllda: 

 

 Ett linjärt förhållande mellan den beroende och de oberoende variablerna 

 Slumptermerna ska vara normalfördelade 

 Slumptermerna har en konstant varians, det vill säga ingen heteroskedasticitet 

förekommer 

 Slumptermerna är oberoende och det finns ingen seriell korrelation mellan dessa 

 Det finns inte en perfekt korrelation mellan de oberoende variablerna, det vill säga 

multikollinearitet förekommer inte. 

 

Genom att bearbeta studiens data utifrån ovanstående antaganden har ett antal åtgärder 

vidtagits som vi kommer beskriva härnäst. Efter dessa åtgärder har studiens data bättre 

uppfyllt dessa kriterier och en multivariat regression genom OLS metoden har kunnat 

genomföras.  

 

5.9.4 Normalfördelad data 

För vissa av variablerna har vi funnit det nödvändigt att följa normen och logaritmera 

värdena för att få studiens data mer normalfördelad. I likhet med tidigare studier har detta 

gjorts för Tobins Q (Chi, 2009; Jankensgård, 2014), Köp-Säljdifferensen (Leuz & 

Verrecchia, 2000; Sieber, 2014; Welker, 1995) samt för måttet på företagsstorlek (Francis 

et al., 2005; Jankensgård, 2014), bokfört värde på totala tillgångar. Samtliga variabler 

visade på en positiv skevhet. Efter logaritmeringen blev Tobins Q och totala tillgångar 

approximativt normalfördelade, medan Köp-Säljdifferensen, trots förbättring, visade på 

en viss skevhet. Eftersom en skevhet fortfarande förekom för Köp-Säljdifferensen måste 

slutsatser från dessa regressioner dras med viss försiktighet.  
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Ytterligare åtgärder för att få studiens data mer normalfördelad har varit att ta bort 

observationer som haft extrema värden. Detta har gjorts för observationer som haft 

extrema värden på de förklarande variablerna Tobins Q och Köp-Säljdifferensen. 

Beslutsregeln för detta har varit att exkludera observationer vars värde ligger utanför den 

1a och 99 onde percentilen, vilket är samma regel som Jankensgård (2014, s. 12) använt 

för Tobins Q. De studier vi baserar vår användning av Köp-Säljdifferensen på har inte 

uppgivit någon beslutsregel för detta ändamål och vi har därför använt samma regel som 

för Tobins Q även för denna variabel. När vi exkluderat extrema observationer har vi gjort 

det för Tobins Q och Köp-Säljdifferensen var för sig, det vill säga vi har hanterat data 

separat så att vi inte exkluderat relativt normala observationer på Köp-Säljdifferensen för 

att vi tagit bort extrema observationer sett till endast Tobins Q. Genom att exkludera 

extrema värden har studiens data blivit mer normalfördelad. 

 

5.9.5 Heteroskedasticitet 

För att använda en regression med hjälp av OLS metoden och generera giltiga resultat 

måste modellens slumptermer ha en konstant varians. White (1980, s. 817) liksom Hayes 

och Cai (2007, s. 710) skriver att om inte en konstant varians återfinns, finns 

heteroskedasticitet i modellen och en hypotestestning riskerar därmed att inte bli sann till 

följd av att standardavvikelsen blir över- eller underskattad. Detta skulle innebära att 

resultaten inte blir lika pålitliga. Ofta går heteroskedasticitet att upptäckas genom ett 

spridningsdiagram där formen på observationerna liknar exempelvis en megafon, där 

variansen ökar för större alternativt lägre värden på den oberoende variabeln (Hayes & 

Cai, 2007, s. 710-711). Spridningsdiagrammet kan också få en timglasliknande struktur, 

om variansen till en början är stor för att sedan minska och därefter öka igen (Hayes & 

Cai, 2007, s. 710-711). Heteroskedasticitet kan också upptäckas på ett mer sofistikerat 

sätt genom flertalet olika tester. Dessa tester görs genom en hypotesprövning där ett 

signifikant resultat visar att heteroskedasticitet återfinns, men testen visar dock inte vilken 

form denna har (Hayes & Cai, 2007, s. 711). Fördelen med ett sofistikerat test är att vi 

kan göra en mer objektiv bedömning, istället för att med ögat endast subjektivt bedöma 

variansens spridning utifrån ett spridningsdiagram. I denna studie kommer ett test 

framtaget av White (1980), kallat “White testet”, användas och fördelen med detta test, 

jämfört med andra test, är att heteroskedasticitet i alla former testas och inte enbart en 

särskild form (Hayes & Cai, 2007, s. 711; White, 1980, s. 817). Vilken form 

heteroskedasticiteten har kan dock, som sagt, inte utläsas ur resultatet av 

hypotesprövningen.  

 

Till följd av att White testet visade att vi hade heteroskedasticitet i modellen, i samtliga 

regressioner, blev de flesta standardavvikelser något underskattade och därmed blev det 

relativt enklare att generera signifikanta resultat och som alltså skulle kunna vara 

missvisande. För att åtgärda heteroskedasticiteten har ett så kallat macro används som är 

framtaget av Hayes och Cai (2007). Detta för att det idag inte finns någon funktion i SPSS 

för att åtgärda denna typ av brist. Genom att använda de kvadrerade residualerna kan mer 

robusta resultat presenteras och en mer sann regressionsanalys genomföras (Hayes & Cai, 

2007, s. 712). För att minska heteroskedasticiteten görs alltså slumptermens varians mer 

konstant och ett mer normalfördelat datamaterial kan uppnås. Hayes och Cai (2007) 

förespråkar att ett användande av denna mer robusta data borde användas mer frekvent 

inom forskningen. För att få mer robusta resultat har samtliga regressioner korrigerats för 

heteroskedasticitet och resultaten från dessa presenteras i kapitel 6. Resultat. Då 

heteroskedasticiteten i vårt fall ledde till en underskattning av standardavvikelserna ledde 

denna korrigering till en viss ökning av dessa och därmed en något lägre signifikans. 
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Skillnaden har dock inte varit stor gällande resultaten och har inte påverkat några 

slutsatser i denna studie.  

 

5.9.6 Multikollinearitet 

Korrelationen kommer testas mellan samtliga variabler och inte enbart mellan studiens 

förklarande variabel, informationsutgivande, och de två beroende variablerna, Tobins Q 

och Köp-Säljdifferens. Genom att testa korrelationen mellan de oberoende variablerna 

kan man se om det finns tendenser till multikollinearitet, det vill säga ett samband mellan 

de oberoende variablerna. Studenmund (2014, s. 261) skriver att ett av de antaganden som 

görs i en regression är att de oberoende variablerna inte är korrelerade med varandra. Om 

det föreligger multikollinearitet kan detta innebära ett problem för studien och det är 

därför viktigt att testa för detta (Argyrous, 2011, s. 172). Ett problem som detta kan 

medföra är att det blir svårt för SPSS att urskilja effekten som en enskild oberoende 

variabel har för att förklara den beroende variabeln (Studenmund, 2014, s 261). Detta 

innebär att de koefficienter som regressionen visar kan vara felaktiga (Studenmund, 2014, 

s 261). Argyrous (2011, s. 172) skriver att en korrelation som är högre än 0,8 är att se 

som ett tecken på att multikollinearitet föreligger. 

 

Utöver att undersöka eventuell multikollinearitet genom korrelationstest har även ett VIF-

test (the variance inflation factor 8) använts. Ett VIF-test ger varje variabel ett värde från 

0 och uppåt, där 0 indikerar att det inte finns någon multikollinearitet, 1 att det 

förekommer, och skalan fortsätter sedan uppåt. Det finns dock ett par problem med VIF-

värden. Dels finns det ingen beslutsregel kring när ett VIF-värde är för högt, endast en 

“tumregel” kring att värden över 5 medför svår multikollinearitet, och dessutom kan 

multikollinearitet förekomma trotts ett lågt VIF-värde (Studenmund, 2014, s. 274). Man 

bör också vara medveten om att ju fler oberoende variabler som finns med i regressionen, 

desto mer tillåtande måste man också vara för högre VIF-värden (Studenmund, 2014, s. 

274).  

 

Resultaten av korrelationstestet och VIF-testen redovisas i avsnitt 6.2 Korrelation samt i 

samband med regressionerna i Appendix 4 och 5. 

 

  

                                                           
8 variansen inflationsfaktor 
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6. Resultat 
I detta kapital kommer först studiens data presenteras och därefter kommer resultat av 

korrelations- och regressionsanalyserna redovisas. Avslutningsvis visas en 

sammanställning av resultaten för studiens samtliga hypoteser.  

______________________________________________________________________ 

6.1 Deskriptiv data 
För att ge en överblick av studiens data samt ge läsaren en presentation av dess spridning 

kommer under denna rubrik deskriptiv data med antal observationer, min- och maximum 

värden, medelvärde samt standardavvikelser att presenteras för studiens observationer.  

 

Tobins Q och Köp-Säljdifferens med extremvärden: 

Studien omfattar 1058 observationer, efter redigering av bortfall finns 906 observationer. 

 

 
 
Tabell 2. Deskriptiv data för okorrigerat sampel. 
 

I Tabell 2 återfinns deskriptiv statistik för samplet före redigering av extremvärden. Den 

beroende variabel Tobins Q har ett medelvärde på 2,11, det vill säga ett 2,11 gånger större 

marknadsvärde än bokfört värde på företagets totala tillgångar. Det relativt höga 

medelvärdet för Tobins Q och även den relativt stora standardavvikelsen på 9,48 påverkas 

av ett mycket högt maxvärde på 231,45. En observation inom samplet innehar alltså ett 

231,45 gånger större marknadsvärde än värdet på dess bokförda tillgångar.  

 

För Köp-Säljdifferensen kan ett medelvärde på 0,018 % observeras. Även detta värde 

påverkas av ett högt maxvärde på över 0,40 %. Detta extrema maxvärde påverkar även 

standardavvikelsen som ligger på ca 0,032 %.  

 

Variablerna för informationsutlämning, total information, finansiell information, 

ickefinansiell information och strategisk information, har ett naturligt min- och maxvärde 

på 0 respektive 100 %. Det finns alltså företag som under de år som tävlingen har pågått 

genererat alla respektive inga poäng alls. Medelvärdet ligger här relativt jämt kring 60 % 

för alla typer av information, förutom för strategisk information som har ett något lägre 

medelvärde på 44 %. Standardavvikelsen för de olika typerna av information är även den 

relativt centrerad kring 15-20 % för alla olika informationstyper.  

 

Studiens kontrollvariabler, storlek, skuldsättningsgrad och lönsamhet, har en stor 

spridning. Storlek (angivit i tabellen som tusental kronor) har ett medelvärde på 16,8 
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miljarder i bokfört värde på totala tillgångar med en standardavvikelse på 42 miljarder 

kronor. Variabeln skuldsättningsgrad visar på en relativt normal spridning med ett 

medelvärde på 30,7 % och en standardavvikelse på 22,9 %. Medelvärdet säger att 

företagen har i snitt skulder som uppgår till 30,7 % av det totala kapitalet. Ett minimivärde 

på 0 innebär att företaget inte har några skulder. Även lönsamhet har en stor spridning 

med ett medelvärde på 4,8 % och en standardavvikelse på 33,6 %. Företagen har alltså i 

genomsnitt en avkastning på totalt kapital på 4,8 %. Lönsamhet påverkas av stora 

extremvärden åt båda håll med ett minimivärde på -175,6 % och ett maxvärde på 510,7 

%.  

 

Tobins Q utan extremvärden: 

För att minska spridningen hos de beroende variablerna och därmed minska dess skevhet 

har studiens data korrigerats för extremvärden genom den 1a och 99onde percentilen. 

Efter korrigering för extremvärden blir antalet observationer 888 stycken (se Tabell 3).  

 

 
Tabell 3. Deskriptiv data för Tobins Q, korrigerad för extremvärden 

Efter korrigering för extremvärden minskar medelvärdet och standardavvikelsen markant 

för Tobins Q. Från att, okorrigerat för extremvärden, ligga på ett medelvärde på 2,11 

gånger större marknadsvärde än bokfört värde ligger medelvärdet nu för Tobins Q på 1,4. 

Även standardavvikelsen har minskat markant från 9,4 till 1,9. Även en tydlig förändring 

i min- och maxvärden kan ses där minimivärdena har ökat till 0,08 (0,02) och maxvärdena 

minskat till 22,1 (231,4).  

 

En viss förändring kan även ses i förändringen hos de olika typerna av information, denna 

är dock marginell och ligger under en procentenhet för samtliga medelvärden och 

standardavvikelser. Även kontrollvariablerna visar på endast en marginell förändring där 

storlek uppvisar ett något högre medelvärde och standardavvikelse efter korrigering av 

den beroende variabeln Tobins Qs extremvärden. Lönsamhet visa på en marginell 

minskning av både medelvärde och standardavvikelse medan skuldsättningsgrad i princip 

är oförändrad. Ingen av min- respektive maxvärden för kontrollvariablerna har 

förändras.   

 

Köp-Säljdifferens utan extremvärden: 

Även den beroende variabeln Köp-Säljdifferens korrigerades för extremvärden vid 1a och 

99onde percentilen (se Tabell 4). 
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Tabell 4. Deskriptiv data Köp-Säljdifferens, korrigerad för extremvärden 

Efter korrigering för extremvärden minskar medelvärdet och standardavvikelsen för Köp-

Säljdifferensen. Medelvärdet minskar med 0,3 procentenheter från att legat på ett 

okorrigerat värde på 0,018 % till ett värde på 0,015 %. Även standardavvikelsen har 

minskat med 1,3 procentenheter från att legat på ett okorrigerat värde 0,031 % till ett 

korrigerat värde på 0,018 %. En markant skillnad går att se i maxvärdet som har minskat 

till 0,14 % (0,40 %). Minimivärdet har förändrats marginellt.  

 

I de olika typerna av information kan en ytterst marginell förändring på mindre än en 

procentenhet ses efter korrigering för extremvärden på den beroende variabeln, Köp-

Säljdifferens. Även kontrollvariablerna visar på en mindre förändring vid korrigering för 

extremvärden på Köp-Säljdifferensen. Variabeln storlek minskar något i både 

medelvärde, 15,9 (16,8) miljarder och standardavvikelse 40,3 (42,8) miljarder kronor. 

Även lönsamhets medelvärde ökar något till 5,2 % (4,8), med en något minskad 

standardavvikelse 33,5 % (33,6). Skuldsättningsgraden förändras även den ytters 

marginellt men visar ett minskat maxvärde på 93,2 % (94,8). Utöver detta påverkas inte 

kontrollvariablernas min- och maxvärden.  

 

6.2 Korrelation 
Nedan presenteras korrelationen för beroende, oberoende samt kontrollvariabler för att se 

om det kan finnas samband mellan variablerna men även för att undersöka om 

multikollinearitet föreligger. Överstiger korrelationen 0,8 kan multikollinearitet 

förekomma. Resultaten för korrelation kommer att presenteras efter korrigering för 

extremvärden hos de beroende variablerna Tobins Q och Köp-Säljdifferensen. För att ge 

läsaren en klar bild av hur korrelationen har förändrats presenteras även en 

korrelationsmatris med okorrigerade värden i Appendix 3. Överlag kan endast mindre 

skillnader i korrelationen ses mellan korrelationer med korrigering för extremvärden hos 

de beroende variablerna och utan. 

 

Korrelationerna mellan variablerna kan ses i Tabell 5. Endast total information och 

strategisk information visar en korrelation (0,9) som överstiger 0,8. Andra höga 

korrelationsvärden kan ses mellan de olika typerna av information men då dessa variabler 

aldrig kommer att ingå i samma regression är deras höga korrelation inte ett problem. 

Dessa höga värden visar endast på att företag som ger ut mycket total information eller 

mycket av en vissa informationstyp också tenderar att ge ut mycket av en annan 

informationstyp. Sett till de, för regressionsmodellen, intressanta variablerna visar ingen 

av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna på en korrelation som överstiger 

0,516. Det finns därmed inga tecken på att multikollinearitet skulle påverka modellen.  
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Tobins Q uppvisar en negativ korrelation med samtliga variabler förutom lönsamhet. 

Korrelationen uppmäter ett negativt värde på -0,48 för skuldsättningsgrad och en negativ 

korrelation på -0,325 för storlek. Indikerande på att ett högre värde på Tobins Q är 

förenligt med lägre värden på storlek och skuldsättningsgrad.  

 

 
Tabell 5. Korrelationsmatris Tobins Q, utan extremvärden 

Även Köp-Säljdifferensen uppvisar tillräckligt låga korrelationer (se Tabell 6) för att inte 

multikollinearitetsproblem ska antas föreligga, med undantag för de olika typerna av 

information som precis som i korrelationsmatrisen för Tobins Q var höga. Då 

informationsvariablerna aldrig kommer att existera tillsammans i någon regression ses 

inte detta som något problem. Övriga korrelationer i matrisen befinner sig på värden 

under 0,524 (strategisk information och finansiell information) och bör alltså inte vara 

något problem.  

 

Köp-Säljdifferensen uppvisar en negativ korrelation med samtliga oberoendevariabler 

och kontrollvariabler. Korrelationen mellan Köp-Säljdifferensen och storlek uppvisar den 

största negativa korrelationen på -0,63. Detta indikerar på att högre värden på Köp-

Säljdifferensen är förenligt med lägre värden på de andra variablerna. 

 

 
Tabell 6. Korrelationsmatris Köp-Säljdifferensen, utan extremvärden 

För att kontrollera för multikollinearitet har VIF-värden använts för att komplettera 

korrelationsmatriserna. Samtliga VIF-tester har genomförts i samband med samtliga 

regressioner utom de som är korrigerade för heteroskedasticitet då denna funktion inte 

finns tillgänglig i SPSS. VIF-värdarna presenteras tillsammans med resultatet för 

regressioner i Appendix 4 och 5. I linje med tidigare diskussion om VIF-värden i avsnitt 

5.9.6 Multikollinearitet är VIF-värden över 5 att betrakta som att multikollinearitet 

förekommer. Som ses i Appendix 4 och 5 befinner sig modellens VIF-värden för både 

Tobins Q och Köp-Säljdifferensen, både innan och efter korrigering för extremvärden, 

kring värdet 1. Med grund i både korrelationsmatrisen samt genomförda VIF-tester 

bedöms ingen multikollinearitet förkomma.  

 

TQ Tot info Fin info Ickefi info Stra info Stl Skulds grad Lnsm

TQ 1

Tot info -0,156 1

Fin info -0,110 0,765 1

Ickefinl info -0,028 0,633 0,324 1

Stra info -0,185 0,905 0,516 0,435 1

Stl -0,325 0,430 0,266 0,377 0,406 1

Skulds grad -0,480 0,142 0,038 0,059 0,192 0,458 1

Lnsm 0,195 0,032 0,000 0,083 0,025 0,111 -0,098 1

KSdiff Tot info Fin info Ickefi info Stra info Stl Skulds grad Lnsm

Ksdiff 1

Tot info -0,328 1

Fin info -0,275 0,772 1

Ickefinl info -0,273 0,636 0,335 1

Stra info -0,275 0,905 0,524 0,438 1

Stl -0,630 0,427 0,277 0,367 0,400 1

Skulds grad -0,148 0,159 0,055 0,069 0,206 0,480 1

Lnsm -0,184 0,048 0,027 0,046 0,052 0,066 -0,068 1
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6.3 Regressioner 
I studien har ett antal linjära regressioner genomförts för att testa sambandet mellan 

företags informationsutgivning och kapitalkostnad. Utifrån att studien använder sig av 

två olika beroendevariabler, Tobins Q och Köp-Säljdifferens, samt fyra olika oberoende 

variabler har detta har resulterat i totalt 8 regressioner. Dessa har dessutom genomförts i 

tre steg, tre olika datauppsättningar. I den första datauppsättningen var med extrema 

observationer inkluderade. I den andra datauppsättningen exkluderades extremvärden och 

slutligen gjordes även en korrigering för heteroskedasticitet i den sista datauppsättningen, 

eftersom samtliga White tester visade på att heteroskedasticitet förekom. Då de slutliga 

regressionerna bedöms som mest pålitliga är det dessa som kommer redovisas i studien, 

men för robusthetens skull har en jämförelse med resultatet från regressionerna utan 

extremvärden, okorrigerade för heteroskedasticitet, gjorts (se Appendix 5). Justeringen 

av heteroskedasticitet har i de flesta fall lett till en marginell förändring av 

standardavvikelsen och därmed påverkat t- och P-värdet, liksom F-värdet, med ingen 

förändring av resultaten har varit tillräckligt stor för att påverka studiens slutsatser 

gällande hypotesprövningen. En jämförelse med regressionerna med extremvärden, 

okorrigerade för heteroskedasticitet, görs i text men resultaten redovisas i Appendix 4. 

 

6.3.1 Tobins Q 

Här nedan presenteras resultatet av de genomförda testerna för hypoteserna H0A - H0D 

gällande Tobins Q. Hypoteserna presenteras i ordningen total information, finansiell 

information, ickefinansiell information och strategisk information. 

 

  
Tabell 7. Regression: Tobins Q & Total information, utan extremvärden, korrigerad för heteroskedasticitet 

Tabell 7 visar resultatet från regressionen där Tobins Q är beroendevariabel och total 

information är förklarande variabel (utöver kontrollvariabler). Modellen till sin helhet 

visar ett klart signifikant resultat med ett F-värde på 74,362. Förklaringsgraden (R-sq) är 

0,276. Med ett P-värde på 0,20 kan inte nollhypotesen förkastas och det går därmed inte 

med säkerhet att säga att den totala mängden frivillig information ett företag ger ut 

påverkar dess kapitalkostnad, indikerat genom Tobins Q. Samtliga kontrollvariabler är 

signifikanta på 1 % nivån. Vidare ser vi att storlek, med en koefficient på -0,033, har ett 

negativt samband med Tobins Q. Detta innebär att större företag har ett lägre värde på 

Tobins Q, det vill säga att större företag har en lägre marknadsvärdering i förhållande till 

sitt bokförda värde, vilket indikera en högre kapitalkostnad. Koefficienten visar inte bara 

riktningen på sambandet utan även hur mycket Tobins Q förändras vid en ökning på 1 av 

den förklarande variabeln. Eftersom Tobins Q är en logaritmerad variabel innebär en 

ökning av 1 av den oberoende variabeln en procentuell förändring av Tobins Q. Då även 

storlek är en logaritmerad variabel blir tolkningen av koefficienten att 1 procents 

Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.)

Total information -0,1312 0,1016 -1,292 0,200

Storlek -0,033 0,008 -3,866 0,000

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -10,294 0,000

Lönsamhet 0,003 0,001 5,008 0,000

Konstant 1,524 0,1156 13,178 0,000

Modellsummering

N 888

F 74,362

R-sq 0,276
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förändring av den oberoende variabeln (storlek) skapar en procentuell förändring, -3,3 %, 

av Tobins Q. Sett till skuldsättningsgraden återfinns även där ett negativt samband med 

Tobins Q, där företag med en högre skuldsättningsgrad har ett lägre värde på Tobins Q 

(högre kapitalkostnad). Slutligen visar lönsamhet ett svagt positivt samband där mer 

lönsamma företag har ett högre värde på Tobins Q (lägre kapitalkostnad).  

 

I regressionen för total information, där extremvärden inkluderats, har regressionen 

genererat ett signifikant resultat på 10 % nivån (se Appendix 4) och ett negativt samband 

med en koefficient på -0,205. Värt att notera är dock att denna data har en skev 

distribution.  

 

 
Tabell 8. Regression: Tobins Q & Finansiell information, utan extremvärden, korrigerad för heteroskedasticitet 

I Tabell 8 visas regressionen för Tobins Q och finansiell information som förklarande 

variabel. Regressionen har ett F-värde på 72,83 vilket medför att modellen till sin helhet 

är signifikant. Förklaringsgraden (R-sq) är 0,277 vilket är en knapp ökning från 

föregående 0,276. Resultatet visar här ett P-värde på 0,062 och är därmed, till skillnad 

mot total information, signifikant på 10 % nivån för en negativ påverkan. Med en 

koefficient på -0,14 innebär detta att ju mer finansiell information ett företag ger ut, desto 

lägre blir värdet på Tobins Q. Därmed kan nollhypotesen förkastas på 10 % nivån. Detta 

negativa samband innebär att mer finansiell information leder till en högre kapitalkostnad. 

Sett till modellens kontrollvariabler är sambandet mellan Tobins Q och 

skuldsättningsgrad respektive lönsamhet oförändrat med oförändrade koefficienter, 

jämfört med regressionen för total information. Sambandet mellan Tobins Q storlek och 

har däremot förändrats genom att koefficienten minskat från -0,033 till -0,332. Detta 

innebär att storlek som förklarande variabel påverkar Tobins Q än mer negativt i denna 

regression som innehåller finansiell information, jämfört med total information. 

 

I regressionen för finansiell information, där extremvärden inkluderats, har regressionen 

genererat ett signifikant resultat på 5 % nivån (se Appendix 4) och ett negativ samband 

med en koefficient på -0,191. Värt att notera är dock att denna data har en skev 

distribution.  

 

Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.)

Finansiell information -0,140 0,075 -1,8701 0,062

Storlek -0,332 0,008 -4,124 0,000

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -10,411 0,000

Lönsamhet 0,003 0,001 4,945 0,000

Konstant 1,555 0,120 13,031 0,000

Modellsummering

N 888

F 72,83

R-sq 0,277
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Tabell 9. Regression: Tobins Q & Ickefinansiell information, utan extremvärden, korrigerad för heteroskedasticitet 

Tabell 9 avser regressionen för ickefinansiell information. Modellen är signifikant med 

ett F-värde på 71,774 och en förklaringsgrad (R-sq) på 0,276, i likhet med tidigare 

regressioner. Även denna typ av information visar sig vara signifikant på 10 % nivån för 

att förklara förändringar av Tobins Q. Vad som dock skiljer sig jämfört med finansiell 

information är att sambandet är positivt med en koefficient 0,109. Detta innebär alltså att 

om den ickefinansiella informationen ökar med 1 procentenhet skulle Tobins Q öka med 

10,9 % vilket skulle medföra att mer ickefinansiell information leder till en minskad 

kapitalkostnad. Kontrollvariablerna är fortsatt signifikanta och inga större förändringar 

iakttas jämfört med den första regressionen med total information.  

 

I regressionen för ickefinansiell information, där extremvärden inkluderats, har 

regressionen genererat ett icke signifikant resultat (se Appendix 4) med ett P-värde på 

0,441. Värt att notera är dock att denna data har en skev distribution.  

 

 
Tabell 10. Regression: Tobins Q & Strategisk information, utan extremvärden, korrigerad för heteroskedasticitet 

Den sista regressionen (Tabell 10) innehållande Tobins Q som beroendevariabel är för 

strategisk information. Inga större förändringar kan iakttas jämfört med tidigare resultat 

sett till den totala modellens signifikans med ett F-värde 76,348, och en förklaringsgrad 

(R-sq) på 0,278. Resultat är signifikant på 10 % nivån för strategisk information och, i 

likhet med finansiell information, är sambandet negativt med en jämförbar påverkan på -

0,158. Mer strategisk information skulle därmed medföra en ökad kapitalkostnad, 

indikerat genom Tobins Q. Samtliga kontrollvariabler är signifikanta och med likvärdiga 

koefficienter som vid total information och ickefinansiell information. 

 

Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.)

Ickefinansiell information 0,1089 0,065 1,6722 0,095

Storlek -0,0422 0,009 -4,879 0,000

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -9,901 0,000

Lönsamhet 0,003 0,001 4,991 0,000

Konstant 1,518 13,158 13,158 0,000

Modellsummering

N 888

F 71,774

R-sq 0,276

Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.)

Strategisk information -0,158 0,090 -1,764 0,078

Storlek -0,032 0,001 -3,825 0,000

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -10,119 0,000

Lönsamhet 0,003 0,008 5,008 0,000

Konstant 1,509 0,115 13,130 0,000

Modellsummering

N 888

F 76,348

R-sq 0,278
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I regressionen för strategisk information, där extremvärden inkluderats, har regressionen 

genererat ett signifikant resultat på 10 % nivån (se Appendix 4) och ett negativ samband 

med en koefficient på -0,19. Värt att notera är dock att denna data har en skev distribution.  

 

Sammanfattningsvis visar samtliga typer av information på signifikans på 10 % nivån 

medan total information inte är signifikant. Detta innebär att hypoteserna H0B - H0D kan 

förkastas medan H0A inte kan förkastas. 

 

6.3.2 Köp-Säljdifferens 

Här nedan presenteras resultatet av de genomförda testerna för hypoteserna H0E - H0H 

gällande Köp-Säljdifferensen. Hypoteserna presenteras i ordningen total information, 

finansiell information, ickefinansiell information och strategisk information.  

 

 

Tabell 11. Regression: Köp-Säljdifferens & Total information, utan extremvärden, korrigerad för heteroskedasticitet 

Tabell 11 visar resultatet från regressionen med Köp-Säljdifferensen som beroende 

variabel och total information som förklarande variabel. Modellen är till sin helhet 

signifikant med ett F-värde på 86,942, vilket är en ökning jämfört med modellerna 

innehållande Tobins Q som beroendevariabel. Förklaringsgraden (R-sq) har ökat jämfört 

med regressionerna innehållande Tobins Q och detta med nästan så mycket som en 

fördubbling från strax över 0,276 till här 0,455. Regressionen för Köp-Säljdifferensen 

och total information är signifikant på 5 % nivån och sambandet är negativt med en 

koefficient på -0,0065. Värt att påpeka här är att de mycket låga koefficienter som 

regressionerna innehållande Köp-Säljdifferensen visar, är en följd av att Köp-

Säljdifferensen i sig har ett väldigt lågt värde. Koefficienten visar hur stor procentuell 

förändring som sker i Köp-Säljdifferensen vid en förändring av 1 i den förklarande 

variabeln med undantag för storlek då detta också är en logaritmerad variabel. Ett negativt 

samband innebär i detta sammanhang att mer information leder till en lägre Köp-

Säljdifferens, en högre likviditet och därmed en lägre kapitalkostnad. Sett till 

kontrollvariablerna är samtliga signifikanta på 1 % nivån. Storlek påvisar ett negativt 

samband till Köp-Säljdifferensen med en koefficient på -0,0058, vilket medför att större 

företag har en lägre Köp-Säljdifferens och därmed en högre likviditet och en lägre 

kapitalkostnad. Skuldsättningsgrad visar ett positivt samband, med en koefficient på 

0,0001, där en högre skuldsättningsgrad medför en högre Köp-Säljdifferens (lägra 

likviditet, högre kapitalkostnad). Lönsamhet har en negativ koefficient på -0,0001 vilket 

innebär att en ökad lönsamhet leder till en lägre Köp-Säljdifferens (högre likviditet, lägre 

kapitalkostnad). 

 

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.)

Total information -0,0065 0,0033 -1,0490 0,0490

Storlek -0,0058 0,0003 -18,0076 0,0000

Skuldsättningsgrad 0,0001 0,0000 5,4196 0,0000

Lönsamhet -0,0001 0,0000 -3,9385 0,0001

Konstant 0,0998 0,0051 19,7508 0,0000

Modellsummering

N 888,0000

F 86,9422

R-sq 0,4553
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I regressionen för total information, där extremvärden inkluderats, har regressionen 

genererat ett signifikant resultat på 10 % nivån (se Appendix 4) och ett negativ samband 

med en koefficient på -0,01. Värt att notera är dock att denna data har en mer skev 

distribution än för datat där extremvärden exkluderats.  

 

 
Tabell 12. Regression: Köp-Säljdifferens & Finansiell information, utan extremvärden, korrigerad för 
heteroskedasticitet 

Tabell 12 avser regressionen för finansiell information. Modellen är till sin helhet 

signifikant med ett F-värde på 90,180 och har en förklaringsgrad (R-sq) på 0,460, vilket 

är i likhet med värdena för total information. Finansiell information är signifikant på 1 % 

nivån och har en koefficient på -0,0083. Detta medför att mer finansiell information leder 

till en lägre Köp-Säljdifferens, vilket indikerar en lägre kapitalkostnad. Samtliga 

kontrollvariabler är signifikanta och påverkar Köp-Säljdifferensen på samma sätt som vid 

total information. 

 

I regressionen för finansiell information, där extremvärden inkluderats, har regressionen 

genererat ett icke signifikant resultat (se Appendix 4) men med ett P-värde på 0,109. Värt 

att notera är dock att denna data har en mer skev distribution än för datat där extremvärden 

exkluderats. 

 

 
Tabell 13. Regression: Köp-Säljdifferens och Ickefinansiell information, utan extremvärden samt korrigerad för 
heteroskedasticitet 

Tabell 13 visar regressionen för ickefinansiell information. Till sin helhet är modellen 

signifikant med ett F-värde på 83,330 och en förklaringsgrad (R-sq) på 0,450, liksom 

tidigare regressioner med Köp-Säljdifferensen. Den ickefinansiella informationen är, till 

skillnad mot total information och finansiell information inte signifikant då P-värdet är 

så stort som 0,3153, vilket innebär att denna typ av information inte kan påstås förklara 

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.)

Finansiell information -0,0083 0,0027 -3,0371 0,0025

Storlek -0,0057 0,0003 -18,3518 0

Skuldsättningsgrad 0,0001 0,0000 5,3168 0

Lönsamhet -0,0001 0,0000 -3,9213 0,0001

Konstant 0,1016 0,0053 19,1990 0

Modellsummering

N 888

F 90,1798

R-sq 0,4603

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.)

Ickefinansiell information -0,0018 0,0018 -1,0048 0,3153

Storlek -0,0059 0,0003 -17,2493 0,0000

Skuldsättningsgrad 0,0001 0,0000 5,3999 0,0000

Lönsamhet -0,0001 0,0000 -3,9112 0,0001

Konstant 0,0993 0,0050 19,8738 0,0000

Modellsummering

N 888

F 83,3295

R-sq 0,4530
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förändringar i Köp-Säljdifferensen. Inga förändringar sett till kontrollvariablerna kan 

iakttas jämfört med de två andra regressionerna innehållande Köp-Säljdifferensen.  

 

I regressionen för ickefinansiell information, där extremvärden inkluderats, har 

regressionen genererat ett icke signifikant resultat (se Appendix 4) med ett P-värde på 

0,326. Värt att notera är dock att denna data har en mer skev distribution än för datat där 

extremvärden exkluderats. 

 

 
Tabell 14. Regression för Köp-Säljdifferens & Strategisk information, utan extremvärden, korrigerad för 
heteroskedasticitet 

Den sista regressionen (Tabell 14) visar resultatet för strategisk information. Modellens 

F-värde är 85,247 och totala förklaringsgrad (R-sq) är 0,4531 är likvärdiga med samtliga 

regressioner innehållande Köp-Säljdifferensen. Den strategiska informationen är, liksom 

den ickefinansiella informationen, inte signifikant och det går därmed inte att påstå att 

denna typ av information påverkar Köp-Säljdifferensen. Kontrollvariablerna påvisar ett 

likvärdigt resultat med de andra tre regressioner innehållande Köp-Säljdifferensen.  

 

I regressionen för strategisk information, där extremvärden inkluderats, har regressionen 

genererat ett icke signifikant resultat (se Appendix 4) med ett P-värde på 0,119. Värt att 

notera är dock att denna data har en mer skev distribution än för datat där extremvärden 

exkluderats. 

 

Sammanfattningsvis visar total information och finansiell information ett signifikant 

resultat för ett negativt samband med Köp-Säljdifferens på 5 % respektive 1 % nivån. 

Ickefinansiell information och strategisk information gav inte i ett signifikant resultat och 

kan därmed inte påstås påverka Köp-Säljdifferensen.  

 

6.4 Sammanställning av hypotesprövning 
Under denna rubrik presenteras en sammanställning av resultaten för studiens 

genomförda hypotestest (Tabell 15). I Tabell 15 går att se att de genomförda testerna i 

studien har resulterat i att hypotes H0A behållits, det finns inte ett samband mellan Tobins 

Q och total information. Hypotes H0B - H0D har förkastats på 10 % signifikansnivå, ett 

samband mellan Tobins Q och finansiell, ickefinansiell och strategisk information kan 

alltså antas.  

 

I Tabell 15 går även att se att studiens tester har resulterat i att hypotes H0E har förkastats 

på 5 % signifikansnivå. Även hypotes H0F har förkastats, detta på 1 % signifikansnivå och 

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.)

Strategisk information -0,0027 0,0026 -1,0140 0,3109

Storlek -0,0059 0,0003 -17,8041 0,0000

Skuldsättningsgrad 0,0001 0,0000 5,4176 0,0000

Lönsamhet -0,0001 0,0000 -3,9203 0,0001

Konstant 0,0993 0,0050 19,9285 0,0000

Modellsummering

N 888

F 85,2465

R-sq 0,4531
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ett samband mellan Köp-Säljdifferensen kan därmed antas. Hypotes H0G och H0H har 

behållits eftersom de visar på ett icke signifikant resultat.  
 

 

Tabell 15. Sammanställning av hypotesprövning 

 

  

Sammanställning av hypotesprövning Förkastas 

H0A: Det finns inget samband mellan Tobins Q och total information  Behålls 

H0B: Det finns inget samband mellan Tobins Q och finansiell information Förkastas 10% 

H0C: Det finns inget samband mellan Tobins Q och ickefinansiell information Förkastas 10% 

H0D: Det finns inget samband mellan Tobins Q och strategisk information Förkastas 10% 

  

H0E: Det finns inget samband mellan Köp-Säljdifferensen och total information Förkastas 5% 

H0F: Det finns inget samband mellan Köp-Säljdifferensen och finansiell information Förkastas 1% 

H0G: Det finns inget samband mellan Köp-Säljdifferensen och ickefinansiell information Behålls 

H0H: Det finns inget samband mellan Köp-Säljdifferensen och strategisk information Behålls 
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7. Analys  
I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras med återkoppling till de befintliga 

teorierna som presenterats i den teoretiska referensramen. Först kommer en allmän 

analys att göras av studiens resultat för att sedan mer ingående diskutera resultaten av 

varje hypotes.   

______________________________________________________________________ 

Regressionerna med de två olika beroendevariablerna, Tobins Q och Köp-Säljdifferensen 

ger, generellt sätt, motstridiga resultat med avseende på kopplingen till kapitalkostnaden. 

Vid användandet av Tobins Q som proxy har framförallt negativa samband påvisats i 

studien. Detta innebär att mer information leder till ett lägre värde på Tobins Q, vilket 

enligt teorin (Cormier et al., 2010; Francis et al., 2005; Jankensgård, 2014; Patel & Dallas, 

2002) indikerar en högre kapitalkostnad. När det kommer till Köp-Säljdifferensen 

genererar även de regressionerna ett negativt samband, men enligt teorin (Healy et al., 

1999; Leuz & Verrecchia, 2000; Sieber et al., 2014) indikerar detta istället att mer 

information leder till en lägre kapitalkostnad. Detta eftersom ett negativt samband 

innebär att Köp-Säljdifferensen minskar när mer information ges ut, vilket enligt tidigare 

studier innebär en minskad informationsasymmetri och ökad likviditet. Detta indikerar i 

nästa steg på en minskad kapitalkostnad.  

 

Med dessa motstridiga resultat ligger det nära tillhands att dra slutsatsen att det råder en 

stor osäkerhet kring om eller hur (i vilken riktning) som mer information påverkar ett 

företags kapitalkostnad. Något som är viktigt att påpeka är svårigheten att finna ett bra 

mått på kapitalkostnaden i samband med informationsasymmetri. Detta har lett till att 

tidigare studier använt ett flertal olika proxy för detta ändamål. I denna studie har Tobins 

Q och Köp-Säljdifferensen använts och för att gå djupare i analysen blir det, med studiens 

motstridiga resultat, viktigt att påpeka att dessa proxy i första hand är mått på två skilda 

saker. Tobins Q är främst ett mått på företagets värde medan Köp-Säljdifferensen är ett 

mått på likviditeten hos företagets aktier, ingen av dem är direkta mått på 

kapitalkostnaden. Kopplingen mellan dessa två skilda mått och kapitalkostnaden kan 

kritiseras för att vara långsökta, vilket kan medföra att något av studiens mått eventuellt 

inte är en tillräckligt bra proxy. Detta kan vara en förklaring till de motstridiga resultat, 

med avseende på kapitalkostnaden, som denna studie genererat. Det är alltså möjligt att 

de två beroendevariabler som använts i denna studie inte mäter samma sak.  

 

Leuz och Verrecchia (2000, s. 99) påpekar att Köp-Säljdifferensen är allmänt ansett att 

mäta informationsasymmetrin relativt rättfram. Kopplingen mellan aktiens likviditet och 

informationsasymmetri skulle därmed vara relativt kort. Sedan är det ytterligare ett steg, 

som förklaras av kapitalkostnadshypotesen, som säger att en lägre informationsasymmetri 

skulle leda till en lägre kapitalkostnad. Köp-Säljdifferensen skulle kunna ses som ett mått 

på likviditet och även på informationsasymmetri men är kanske ett mycket vagt mått på 

kapitalkostnaden.  

 

Tobins Q är däremot inte ett mått på varken likviditet eller informationsasymmetri utan 

främst ett mått på företagsvärde, där ett högre företagsvärde indikerar en lägre 

kapitalkostnad. Sambandet som säger att mer information leder till ett högre 

företagsvärde har av tidigare studier (Cormier et al., 2010; Francis et al., 2005; 

Jankensgård, 2014; Patel & Dallas, 2002) förklarats genom förekomsten av 

informationsasymmetri. Patel och Dallas (2002, s. 12) påstår att marknadsvärde i 
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förhållande till bokfört värde är en bra indikator på företagets kapitalkostnad. Kopplingen 

från Tobins Q kan därför ses som lång till att mäta informationsasymmetri, och inte fullt 

lika lång till kapitalkostnaden, jämfört med Köp-Säljdifferensen. Jankensgård (2014, s. 

9) påpekar att Tobins Q är ett mått som fångar både de fördelar och kostnader som finns 

med informationsutgivning. Detta är något som skulle kunna tala för att en skillnad bör 

göras mellan användningen av denna studies två olika mått, det vill säga att Köp-

Säljdifferensen är ett mått på informationsasymmetri och Tobins Q på kapitalkostnaden. 

Studiens motstridiga resultat skulle kunna bero på denna skillnad, där vi kan observera 

samtliga kostnader för informationsutgivning i Tobins Q men inte i Köp-Säljdifferens. 

Om denna skillnad görs mellan måtten skulle OIH kunna förklara det samband som 

generellt ses för den aktuella studiens regressioner innehållande Tobins Q, där mer 

information leder till ett minskat värde på Tobins Q och därmed en ökad kapitalkostnad. 

Att mer information skulle skapa en högre kapitalkostnad går emot 

kapitalkostnadshypotesen. Då studien har visat att ett högre informationsutlämnande inte 

alltid leder till en lägre kapitalkostnad, kan detta förklaras av att Sverige är ett väldigt 

informationsrikt samhälle. Då investeraren har ett stort skydd i gällande lagar och regler 

som behandlar företagets informationsutlämning i Sverige, kan den frivilliga information 

som företag publicerar, utöver vad gällande lagar och regler kräver, medföra större 

kostnader än fördelar.  

 

Tobins Q kan reflektera alla tre kostnader som OIH tar upp, medan Köp-Säljdifferensen 

endast kan förväntas påverkas av den sistnämnda kostnaden, informationsöverflöd. Av 

de tre kostnader som OIH tar upp kan alltså inte direkta kostnader eller rivalitetskostnader 

leda till en ökad informationsasymmetri. Sett till dessa kostnader bör inte Köp-

Säljdifferensen öka av att mer information ges ut, om måttet antas som en proxy för 

informationsasymmetri och inte för kapitalkostnaden. När det kommer till den tredje 

kostnaden, informationsöverflöd, skulle dock mer information möjligen kunna leda till 

en ökad informationsasymmetri, om mängden information som publiceras överstiger vad 

investeraren har kapacitet att tillgodogöra sig. Men om investerare fortfarande kan 

tillgodogöra sig denna information kommer kostnaderna förknippade med ytterligare 

informationsutgivning endast att beröra Tobins Q och kapitalkostnaden, och alltså inte 

Köp-Säljdifferensen. Utifrån detta resonemang skulle mer information kunna leda till en 

minskad informationsasymmetri (minskad Köp-Säljdifferens) även om kapitalkostnaden 

ökar (Tobins Q minskar). Om Köp-Säljdifferensen enbart mäter informationsasymmetrin, 

medan Tobins Q mäter kapitalkostnaden, skulle det alltså inte vara märkligt att studiens 

resultat visar att mer information leder till minskad informationsasymmetri och samtidigt 

till en ökad kapitalkostnad.  

 

Med anledning av ovanstående resonemang avser författarna iaktta viss försiktighet i den 

fortsatta analysen. Detta genom att göra en skillnad i tolkningen av Tobins Q och Köp-

Säljdifferensen i den fortsatta analysen av studiens resultat.  

 

7.1 Olika typer av information 
Då studien syftar till att undersöka vilken typ av information som påverkar företagens 

kapitalkostnad mest är resultaten från hypoteserna H0B - H0D och H0F - H0H mest 

intressanta och därför är det dessa hypoteser som analysen främst kommer att fokusera 

på.  
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7.1.1 Tobins Q 

H0A, som påstår att total information inte har någon koppling till Tobins Q, är ej 

signifikant och därmed kan denna hypotes inte förkastas. Det innebär att ingen koppling 

kan ses mellan det totalt frivilliga informationsutlämnandet och kapitalkostnaden mätt i 

Tobins Q. Resultatet är inte i linje med tidigare forskning som istället påvisar att en 

ökning av det totala informationsutlämnandet leder till en lägre kapitalkostnad (Botosan, 

1997; Botosan & Pumlee, 2002; Francis et al., 2005; Leuz & Verrecchia, 2000). Dock är 

det mycket intressant att diskutera detta då Jankensgård (2014) kommer fram till att det 

inte finns något linjärt samband mellan totalt informationsutgivande och kapitalkostnaden 

mätt i Tobins Q. Då den aktuella studien har kommit fram till samma resultat för total 

information och Tobins Q som Jankensgård (2014), med samma datamaterial, torde detta 

stärka den aktuella studiens resultat.  Jankensgård (2014) undersöker därför ett icke-linjärt 

samband, OIH, för vilket han finner starka bevis. Studiens modell har en förklaringsgrad 

på 0,276 men ett icke signifikant resultat för total information. Därför kan man diskutera 

om en annan modell som testar för ett icke linjärt samband, i likhet med Jankensgård 

(2014), skulle resultera i en högre förklaringsgrad och är det som bör användas när man 

testar för totalt informationsutlämnade och Tobins Q.  

 

Då studien syftar till att undersöka om någon typ av information kan påverka svenska 

börsnoterade företags kapitalkostnad i högre grad är det intressant att analysera resultaten 

för hypoteserna H0B - H0D. Samtliga hypoteser för de specifika typerna av information är 

signifikanta på 10 %. Detta gör att studien kan förkasta nollhypotesen för H0B - H0D, och 

acceptera att finansiell information, ickefinansiell information och strategisk information 

påverkar kapitalkostnaden indikerat genom Tobins Q. Detta är i linje med tidigare 

forskning där olika typer av information har studerats och hävdats vara påverkande på 

kapitalkostnaden (Botosan, 1997; Bravo Urquiza et al., 2010; Healy et al., 1999; Meek et 

al., 1995).   

 

Det är dock intressant att se vilken påverkan de olika typerna av information har på Tobins 

Q för att observera effekten på kapitalkostnaden. Sett till koefficienten för de respektive 

regressionerna kan studien visa att finansiell information har en negativ koefficient på -

0,139, vilket indikerar att mer frivillig finansiell information har en negativ påverkan på 

Tobins Q. Mer finansiell information skulle alltså minska företagets Tobins Q och 

kapitalkostnaden skulle alltså öka. Detta resultat står i motsats till det negativa linjära 

samband som observerats i tidigare forskning (Lambert et al., 2007; Watson et al., 2002), 

det vill säga att kapitalkostnaden skulle minska. Även koefficienten för strategisk 

information visar ett negativt värde på -0,158, vilket indikerar att mer strategisk 

information har, precis som finansiell information, en negativ påverkan på Tobins Q. 

Även detta går emot tidigare forskning (Bravo Urquiza et al., 2012; Francis et al., 2007) 

som observerat ett negativt samband, där mer information om företagets strategiska beslut 

skulle minska kapitalkostnaden. I praktiken skulle våra resultat för finansiell och 

strategisk information innebära att företag skulle tjäna på att publicera mindre av sådan 

information, förutsatt att de strävar efter att sänka kapitalkostnaden.  

 

Av de signifikanta regressionerna för Tobins Q är det endast en av de tre typerna av 

information, ickefinansiell information, som har en positiv inverkan på Tobins Q och 

därmed en negativ inverkan på kapitalkostnaden. Ickefinansiell information har en positiv 

koefficient på 0,109, vilket indikerar att information rörande företagets bolagsstyrning, 

dess arbete och information som har en, för investeraren, förklarande funktion har en 

positiv påverkan på Tobins Q. Mer ickefinansiell information ökar Tobins Q och 
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indikerar därmed att kapitalkostnaden för företaget blir lägre. Denna typ av information 

är i förhållande till kapitalkostnaden den enda typ som uppträder i linje med det negativa 

samband som tidigare forskning (Botosan, 1997; Botosan & Pumlee, 2002; Francis et al., 

2005; Leuz och Verrecchia, 2000) har observerat för ett ökat totalt informationsutgivande 

av frivillig information. 

 

Mer ickefinansiell information skulle alltså kunna sägas vara den typ av information som 

kan hjälpa företag att sänka sin kapitalkostnad, indikerat genom Tobins Q, i förhållande 

till finansiell och strategisk information. Den ickefinansiella informationen handlar till 

stor del om företagsledningens arbete, styrelsens och bolagsledningens arbete och 

övervakningsprocesser i företaget. Detta innebär att ett ökat informationsutlämnande av 

denna informationstyp skulle minska asymmetrin mellan ägare och företagsledning. Mer 

information om företagsledningens arbete skulle utifrån våra resultat kunna minska de 

agentproblem som Jensen och Meckling (1976) tar upp. Detta eftersom ägarna med hjälp 

av ickefinansiell information får mer insyn i företagets anställda agenters arbete och 

därmed skulle kostnader som kan uppstå med ett delat ägande minska. Cormier et al. 

(2010) visar på detta samband, att när informationsasymmetrin mellan ägare och 

investerare minskar så genereras ett högre värde på Tobins Q.  

 

Meek et al. (1995, s. 557) påpekar att den ickefinansiella informationen skiljer sig från 

den finansiella och strategiska genom att den inte har en direkt beslutsrelevans för 

investeraren utan är mer betydelsefull för företagets trovärdighet. Utifrån detta är det 

troligt att företagets trovärdighet är viktigare, då svenska företag redan ger ut väldigt 

mycket information, när det kommer till påverkan på företagets marknadsvärde och 

kapitalkostnad. Eftersom vi i våra resultat kan se att den ickefinansiella informationen 

ökar Tobins Q, skulle det kunna innebära att kostnaderna för ett ökat 

informationsutlämnade i dagsläget inte har överstigit fördelarna. Det är därför intressant 

att diskutera om detta beror på att trovärdigheten som skapas av den ickefinansiella 

informationen verkligen har samma kostnader som de andra typerna av information, eller 

om det, i jämförelse, publiceras mindre ickefinansiell information. Om företagen i 

dagsläget inte publicerar en optimal mängd ickefinansiell information skulle det vara 

möjligt att öka denna publicering för att stärka företagsvärdet innan kostnaderna tar över.  

 

Finansiell och strategisk information visar på ett signifikant negativt samband till Tobins 

Q. En gemensam nämnare för båda dessa informationstyper är att de har en hög 

beslutsrelevans för investeraren. Meek et al. (1995) går så långt som att säga att det endast 

är dessa två typer av information som har en beslutsrelevans. Mer information av dessa 

två typer skulle alltså hjälpa investeraren. I denna studies resultat kan istället ses att mer 

information av dessa typer skulle öka kapitalkostnaden. Mer information skulle alltså 

resultera i mer kostnader än fördelar. Det är intressant att diskutera kring vilka kostnader 

som skulle inverka på de två olika typerna. Sieber et al. (2014) påpekar också den 

strategiska informationens vikt för investerare, då denna information handlar om 

företagets strategiska val, företagsprognoser, strategiska mål samt resultat av dessa. Den 

visar alltså på företagets långsiktiga mål och riktning. Innehållet i den strategiska 

informationen skulle även kunna vara av värde för konkurrenter och därmed ses som 

relativt känslig. Rivalitetskostnaderna skulle därför kunna vara stora för denna typ av 

information. Då den aktuella studien observerar en negativ koefficient den strategiska 

informationen skulle rivalitetskostnader mycket väl kunna vara en förklaring till denna 

observation.  
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Den finansiella informationens roll har tidigare främst beskrivits ur en kvalitetssynpunkt. 

Lambert et al. (2007) och Watson et al. (2002, s. 290) skriver att om en god redovisning 

och nyckeltal återfinns i årsredovisningen uppfattas dess kvalitet som högre. Vidare 

skriver Watson et al. (2002, s. 290) att en högre kvalitet även borde uppfattas positivt hos 

investerare, minska deras osäkerhet och därmed minska företagets kapitalkostnad. 

Genom att företagets årsredovisning signalerar högre kvalitet och minskar investerarnas 

osäkerhet skulle det kunna leda till att estimeringsrisken minskar för investerar när de ska 

uppskatta företagets framtida kassaflöde. Företag är medvetna om att de genom att 

publicera mer information kan påverkan kapitalkostnaden. Då studien observerar en 

negativ koefficient för finansiell information kan det tänkas att företag i hopp om att sänka 

sin kapitalkostnad väljer att publicera så pass mycket frivillig information att kostnader 

för informationsutgivningen överstiger fördelarna. Eftersom Sverige är ett land med stort 

skydd för investeraren, genom de lagar och regler som finns kring företagets 

informationsutgivning, kan det tänkas att dessa kan vara tillräckliga för företaget. Mer 

information utöver gällande lagar och regler kanske endast resulterar i direkta kostnader 

då företaget måste publicera mer information. Det skulle i så fall vara möjligt att förklara 

den ökade kapitalkostnaden, som i den aktuella studien kan observeras för finansiell och 

strategisk information, med att den optimala nivån för dessa typer av information är 

passerad för många av de svenska börsnoterade bolagen. Kostnaderna förknippade med 

att ge ut mer av dessa informationstyper överväger alltså fördelarna.  

 

7.1.2 Köp-Säljdifferensen 

Resultaten från regressionerna innehållande Köp-Säljdifferensen som beroendevariabel 

(nollhypoteserna H0E - H0H) visade tydligt vilken typ av information som påverkar 

differensen mest, och därmed likviditeten och informationsasymmetrin. Endast finansiell 

information gav ett signifikant resultat på 1 % nivån medan hypoteserna för ickefinansiell 

information och strategisk information inte var signifikanta. Därmed behåller studien 

nollhypotesen för H0G och H0H om att dessa typer av information inte påverkar Köp-

Säljdifferensen. Det går därmed att med statistisk säkerhet säga att finansiell information 

har en större påverkan på Köp-Säljdifferensen än vad ickefinansiell och strategisk 

information har. Enligt tidigare studier (Healy et al., 1999; Leuz & Verrecchia, 2000; 

Sieber et al., 2014) skulle detta innebära att när företag ger ut mer finansiell information 

ökar likviditeten hos företagets aktier och detta skulle indikera att 

informationsasymmetrin minskar. Även total information är signifikant för ett negativt 

samband mellan information och Köp-Säljdifferensen, men på en lägre nivå (5 %), 

jämfört med den finansiella informationen. Att total information skulle ha ett signifikant 

samband med Köp-Säljdifferensen är i likhet med Healy et al. (1999) och Leuz och 

Verrecchia (2000).  

 

Watson et al. (2002, s. 291) skriver att den finansiella informationen som publiceras i 

företags årsredovisning är information som investeraren själv till stor del kan ta reda på 

eller räkna ut på egen hand och att den därmed skulle kunna vara obetydlig för att minska 

informationsasymmetrin. Då finansiell information i den aktuella studien har ett 

signifikant resultat på 1 %, och därmed visar en stark koppling till Köp-Säljdifferensen, 

går det inte att påstå att denna information skulle vara obetydlig för investerarna. Lambert 

et al. (2007) och Watson et al. (2002, s. 292) påpekar dock att detta ändå påverkar 

investeraren då mer finansiell information signalerar en högre kvalitet hos 

årsredovisningen. Om en högre kvalitet skulle kunna minska investerarens osäkerhet 

skulle mer finansiell information kunna minska investerarens estimeringsrisk. Även 

Meek et al. (1995, s. 557) har påpekat att den finansiella informationen har en direkt 



 

 
63 

 

beslutsrelevans för investeraren. En fördel av en högre beslutsrelevans skulle kunna 

medföra ett enklare och snabbare beslut gällande om ett köp eller en försäljning av en 

aktie ska genomföras. Om steget till ett beslut är kortare borde företagets aktie omsättas 

mer frekvent, och därmed skulle aktien ha en högre likviditet. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till det starka sambandet mellan Köp-Säljdifferensen och den finansiella 

informationen. Mer finansiell information skulle alltså leda till att aktien värderas mer 

lika av köpare och säljare vilket indikerar att informationsasymmetrin mellan investerare 

är mindre. 

 

Strategisk information genererar inte ett signifikant resultat, och nollhypotesen H0H kan 

inte förkastas. Det går därmed inte att statistiskt säkerställa att denna typ av information 

påverkar Köp-Säljdifferensen. Detta resultat säger emot Sieber et al. (2014) som endast 

studerar påverkan från strategisk information och påvisar att mer strategisk information 

leder till en lägre Köp-Säljdifferens. Även Bravo Urquiza et al. (2012, s. 501) påpekar att 

strategisk information, sett till sitt innehåll, borde vara den typ av information som mest 

effektivt minskar informationsasymmetrin. Om investerare känner till mer om företagets 

framtidsplaner borde denna information kunna användas av investerare till att uppskatta 

företagets framtida kassaflöde och därmed minska estimeringsrisken som denna process 

innebär. En förklaring till studiens motstridiga resultat med tidigare forskning skulle 

kunna vara att studierna är gjorda på olika marknader, där Sieber et al. (2014) studerar 

den tyska marknaden. Den strategiska informationen utgörs som sagt till stor del av 

företagets egna prognoser för de kommande åren. Denna typ av information skulle helt 

enkelt kunna uppfattas och värderas olika av investerare på de olika marknaderna. Sieber 

et al. (2014) skriver att strategisk information skulle kunna uppfattas mer som “löst prat” 

från företaget och därmed inte värderas som trovärdig information av investerare. Om 

denna informationstyp inte uppfattas som trovärdig borde inte mer strategisk information 

kunna minska informationsasymmetrin mellan investerare och därmed inte påverka Köp-

Säljdifferensen. 

 

Enligt tidigare resonemang kring den ickefinansiella informationens betydelse för 

informationsasymmetrin skulle denna typ av information kunna leda till en minskad 

asymmetri mellan företaget och dess ägare, det vill säga minska agentproblemen. 

Resultaten för nollhypotesen H0G, det finns inte ett samband mellan ickefinansiell 

information och Köp-Säljdifferensen, är dock inte signifikant. Det går därför inte att påstå 

att denna typ av information minskar Köp-Säljdifferensen och därmed ses inget samband 

att informationsasymmetrin, mellan investerare, skulle minska när mer ickefinansiell 

information publiceras. Dessa resultat kan verka motstridiga till de resultat som 

genererades för Tobins Q och den ickefinansiella informationen, som visade på att 

kapitalkostnaden minskar när mer av denna information ges ut. En ökad likviditet och 

minskad informationsasymmetri mellan investerare borde alltså inte vara förklaringen till 

att kapitalkostnaden minskar när mer ickefinansiell information ges ut. Dessa resultat kan 

visa än tydligare på att den ickefinansiella informationen har en stark koppling till 

agentproblematiken och informationsasymmetri mellan ägare och företaget.  

 

7.2 Kontrollvariabler 
I studien har kontrollvariablerna storlek, skuldsättningsgrad och lönsamhet använts. 

Dessa är de mest frekvent förekommande kontrollvariabler som finns i tidigare forskning 

kring kapitalkostnadens relation med frivillig informationsutgivning. Samtliga 

kontrollvariabler antas ha stärkt modellen med sin närvaro och visar på en signifikansnivå 
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på 1 %. Det främsta syftet med användningen av dessa är att stärka studiens resultat med 

avseende på hur informationsutgivningen faktiskt påverkar de beroende variablerna.  

 

Genomgående kan vi för Tobins Q se att storlek har en negativ påverkan på 1 % 

signifikansnivå. Detta innebär att större företag har ett lägre värde på Tobins Q, vilket 

indikerar att de har en högre kapitalkostnad. Denna studie observerar alltså ett omvänt 

förhållande jämfört med vad tidigare studier visat. Tidigare studier (Botosan & Pumlee, 

2002; Bravo Urquiza et al., 2010; Bravo Urquiza et al., 2012; Cormier et al., 2010; Francis 

et al., 2005; Jankensgård, 2014; Leuz & Verrecchia, 2000; Sieber et al., 2014) ser att 

större företag förväntas ge ut mer information och därmed förväntas större företag även 

ha en lägre kapitalkostnad. Dock kan i studien en positiv korrelation för storlek och 

samtliga typer av information observeras, vilket pekar på att större företag ger ut mer 

information. Detta är alltså helt i linje med tidigare forskning som omnämnts ovan. Då 

regressionerna med Tobins Q och finansiell respektive strategisk information visade ett 

negativt samband, och därmed ett omvänt förhållande jämfört med vad tidigare studier 

visat, bör det inte vara konstigt att studien även genererar ett resultat som visar att större 

företag har en högre kapitalkostnad. Detta eftersom tidigare forskning menar att 

sambandet mellan storlek och kapitalkostnaden beror på effekten av att ge ut mer 

information, att det skulle medföra en lägre kapitalkostnad. När den aktuella studiens 

resultat istället pekar på ett omvänt samband mellan mängden information som ges ut och 

kapitalkostnaden är det inte konstigt att den dessutom pekar på att större företag har en 

högre kapitalkostnad. 

 

När det kommer till storlekens förhållande till Köp-Säljdifferensen är sambandet för 

storlek genomgående negativt, vilket innebär att större företag har lägre Köp-

Säljdifferens, alltså en högre likviditet och minskad informationsasymmetri. Om Köp-

Säljdifferensen används som en proxy på kapitalkostnad indikerar detta att större företag 

har en längre kapitalkostnad. Därmed visar det sig återigen att Köp-Säljdifferensen och 

Tobins Q ger olika svar huruvida kapitalkostnaden påverkas av både företagets 

informationsutgivning och dess storlek. Detta ger än mer anledning att tro att båda dessa 

proxy inte är lika lämpliga att använda som indikatorer på kapitalkostnaden och att man 

därmed bör vara försiktig med hur långtgående slutsatser som dras. 

 

Gällande skuldsättningsgrad kan resultat i linje med tidigare forskning (Francis et al., 

2005; Jankensgård, 2014; Sieber et al., 2014) ses för både Tobins Q och Köp-

Säljdifferensen. En högre skuldsättning ger för företaget en lägre Tobins Q, och därmed 

en högre kapitalkostnad. Detta samband är konsekvent för alla typer av information. En 

intressant observation är att det finns en positiv korrelation mellan skuldsättningsgrad och 

finansiell, ickefinansiell och strategisk information. Detta indikerar att företag som har en 

högre skuldsättning även har en högre utlämning av frivillig information av dessa 

kategorier. Detta går i linje med vad Francis et al. (2005) observerar, att företag med en 

högre skuldsättning, i ett försök att sänka sin kapitalkostnad, ger ut mer information för 

att vara mer attraktiva i jakten på externt kapital.  

 

Lönsamhet visar genomgående en positiv relation till Tobins Q vilket tyder på att mer 

lönsamma företag har en lägre kapitalkostnad. Sett till Köp-Säljdifferensen är relationen 

genomgående negativ. Detta innebär att företag som är mer lönsamma har en mer likvid 

aktie. Vidare går det att utläsa en positiv korrelation mellan lönsamhet och 

informationsutgivning för samtliga typer av information. Båda dessa iakttagelser går i 

linje med vad tidigare studier (Chi, 2009; Cormier et al., 2010; Jankensgård, 2014; Leuz 
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& Verrecchia, 2000) skrivit om relationen mellan dessa variabler, att företag som är mer 

lönsamma har incitament att ge ut mer information och att företag som är mer lönsamma 

har ett högre värde på Tobins Q.  
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8. Slutsats och rekommendationer 
I detta kapitel kommer studiens slutsats presenteras och därefter kommer det praktiska 

och teoretiska bidrag slutsatsen medför. Även förslag till vidare studier kommer 

presenteras. Sedan kommer en diskussion föras om de samhälleliga och etiska aspekter 

som berör studien. Avslutningsvis görs en redogörelse av studiens reliabilitet och 

validitet. 

______________________________________________________________________ 

8.1 Studiens slutsats 
Denna studie har undersökt vilken påverkan svenska börsnoterade företags frivilliga 

informationsutlämning har på deras kapitalkostnad. Syftet med studien har varit att utreda 

vilken typ av information som har störst påverkan på företagens kapitalkostnad och 

därmed bidra med kunskap kring hur företagen kan påverkan sin kapitalkostnad genom 

sitt frivilliga informationsutlämnande. För att svara på studiens problemformulering har 

företagens frivilliga informationsutgivning i årsredovisningar delats upp i tre kategorier, 

finansiell, ickefinansiell och strategisk information. Genom att dela upp företagens 

frivilliga information i dessa tre typer har studiens syfte kunnat uppfyllas då det varit 

möjligt att se om företag i högre grad kan dra nytta av publicering av någon 

informationstyp.  

 

Det finns en svårighet i att direkt mäta kapitalkostnaden i närvaron av 

informationsasymmetri och därför har två proxy används för att mäta informationens 

påverkan på kapitalkostnaden, Tobins Q och Köp-Säljdifferensen. Dessa två proxy 

genererade motstridiga resultat med avseende på kapitalkostnaden, vilket kan visa vikten 

av att inte dra för långa kopplingar från vad dessa mått i grunden mäter. Tobins Q är ett 

mått på företagets marknadsvärde och kan fånga kostnader som är förknippade med ett 

ökat informationsutgivande tydligare än Köp-Säljdifferensen. Köp-Säljdifferensen är 

främst ett mått på likviditeten av företagets aktier och denna studie har visat att detta mått 

har svårare att uppfatta kostnader som uppstår vid informationsutgivning. Köp-

Säljdifferensen är dock bättre på att mäta informationsasymmetrin som är kopplat till 

företagets informationsutgivande. Fördelarna med en ökad informationsutgivning, vilka 

förväntas leda till en lägre kapitalkostnad, är alla förknippade med en lägre 

informationsasymmetri. Av de kostnader som leder till en ökad kapitalkostnad, är det 

endast den om informationsöverflöd som kan kopplas till en ökad 

informationsasymmetri.  

 

Studien visar att det endast är möjligt för de svenska börsnoterade företagen att sänka sin 

kapitalkostnad, indikerad genom Tobins Q, genom att öka sin utgivning av ickefinansiell 

information. Kostnaderna för att ge ut denna typ av information har därmed inte överstigit 

fördelarna. Köp-Säljdifferensen är inte signifikant för ickefinansiell information, vilket 

innebär att ickefinansiell information inte påverkar likviditeten av företagets aktier. En 

ökad likviditet borde alltså inte vara förklaringen till att kapitalkostnaden minskar när mer 

information ges ut. Detta skulle istället förklaras av att agentproblemet, 

informationsasymmetri mellan företaget och dess ägare, minskar vilket resulterar i en 

lägre kapitalkostnad. 

 

Finansiell och strategisk information visar att mer information av denna typ resulterar i 

en högre kapitalkostnad, indikerat genom Tobins Q, för företaget. Kostnaderna 

förknippade med finansiell och strategisk information bör därför överstiga fördelarna. 
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Strategisk information kan anses vara känslig information då det kan utnyttjas av 

konkurrenter och därmed resultera i rivalitetskostnader som ger en ökad kapitalkostnad.  

 

Gällande den finansiella informationen kan dock en positiv effekt på företagets 

aktielikviditet ses, mätt i Köp-Säljdifferensen. Detta visar att informationsasymmetrin 

minskar när mer finansiell information ges ut. Eftersom kapitalkostnaden, indikerat 

genom Tobins Q, ökar när mer finansiell information publiceras bör effekten bero på 

direkta kostnader och rivalitetskostnader, och alltså inte kostnader förknippade med 

informationsöverflöd (eftersom dessa kostnader kan hänföras till Köp-Säljdifferensen).   

 

Den strategiska informationen har ingen påverkan på likviditeten av företagets aktier 

vilket kan beror på att investerare uppfattar det som “löst prat” från företaget. Den 

strategiska informationen uppfattas alltså inte som trovärdig av investerare och leder 

därmed inte till en minskad informationsasymmetri mellan investerare och företaget. Sett 

till resultaten för Tobins Q leder endast mer strategisk information till ett minskat värde 

och därmed en ökad kapitalkostnad. Den strategiska informationen tycks därmed endast 

medföra kostnader för företaget. 

 

Sammanfattningsvis kan företaget genom att publicera mer ickefinansiell information i 

sin årsredovisning minska sin kapitalkostnad. Företaget kan även minska 

informationsasymmetrin och därmed öka likviditeten av sin aktie genom att publicera mer 

finansiell information. 

 

8.2 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
Studiens resultat har bidragit med en ökad kunskap om företagens frivilliga 

informationsutlämnande.  I dagens svenska samhälle är den information som företagen 

lämnar ut omfattande och denna studie har, genom att visa vilken typ av frivillig 

information som företagen kan använda för att påverka sin kapitalkostnad. Då det finns, 

inte bara fördelar utan även kostnader förknippade med ett frivilligt 

informationsutlämnande, är det för företagen viktigt att känna till hur olika typer av 

information kan inverka på deras kapitalkostnad. Studien har även visat på vilken typ av 

information som resulterar i en ökad kapitalkostnad. Genom denna kunskap kan företag 

göra mer aktiva val för att påverka sin kapitalkostnad genom sitt frivilliga 

informationsutlämnande. 

 

Genom en uppdelning av företagens totala frivilliga informationslämnande i olika typer 

av information har studien resulterat i ett teoretiskt bidrag då ingen tidigare studie har 

gjort denna uppdelning och jämförelse när det kommer till att undersöka kopplingen 

mellan informationsasymmetri och kapitalkostnaden.   

 

Studien har även bidragit teoretiskt genom att visa på skillnader mellan de proxy som 

idag används för att visa på hur kapitalkostnaden förändras när mer information ges ut av 

företaget. Tobins Q kan i förhållande till Köp-Säljdifferensen fånga upp fler av de 

kostnader som är förknippade med informationsutlämnandet. Köp-Säljdifferensen ger 

däremot en bättre bild av den informationsasymmetri som skulle påverka 

kapitalkostnaden.  
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8.3 Förslag till vidare studier 
Under arbetets gång har flertalet idéer uppkommit kring hur studien skulle kunna 

utvecklats om mer tid och resurser funnits.  

 

Då en längre diskussion har förts kring när i tiden som de beroende variablerna skulle 

mätas hade ett intressant spår varit att göra olika mätningar, med avseende på 

tidsaspekten, och utifrån detta göra en känslighetsanalys. Detta har inte gjorts i någon av 

de tidigare studier som författarna tagit del av men eftersom det råder en osäkerhet kring 

vilken betydelse detta har för studiens resultat är det en aspekt som bör undersökas. 

 

En djupare analys av informationsutgivningens påverkan på kapitalkostnaden skulle 

kunna genomföras genom att kapitalkostnaden uppskattas mer direkt med hjälp av 

metoden som utvecklats av Botosan (1997) där diskonteringsmodeller används för att 

härleda kapitalkostnaden. Detta är ett mer omfattande tillvägagångssätt där prediktioner 

av varje företagsobservations framtida kassaflöde måste tas fram. Denna djupare analys 

har inte gjorts på den svenska marknaden. 

 

I den aktuella studien har ett linjärt samband testats och visat sig förklara några av de 

typer av information som studerats. Nästa steg skulle kunna vara att undersöka om ett 

ickelinjärt samband skulle resultera i en ökad förklaringsgrad för dessa variabler.  

 

Innehållsanalysen som i denna studie ligger till grund för företagens 

informationsutgivning mäter endast hur mycket information som gets ut och säger 

ingenting om informationens innehåll eller kvalitet i övrigt. Om eller hur detta påverkar 

företagets kapitalkostnad har alltså inte undersökts. 

 

8.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
Genomgående har författarna arbetat efter bästa förmåga för att en öppenhet och 

transparens ska återfinnas i studien. Författarna har aktivt arbetat noga med källreferering 

för att dels visa respekt för tidigare forskares verk men också aktivt visa på trovärdighet 

och relevans för vår egen studie. Vi har även valt att ge företaget Kanton en presentation 

i studien då de har varit en av studiens största informationskällor.  

 

För att ta del av Kantons datamaterial har ett sekretessavtal undertecknats av författarna. 

Detta avtal är till för att värna om de deltagande företagens anonymitet samt även för att 

hindra Kantons datamaterial från att spridas. Denna studie har skett utifrån detta avtal där 

inga företagsnamn eller för Kanton annan känslig information om tävlingen publicerats. 

Presentationen av materialet i denna studie har godkänts av Kanton för publicering.  

 

Informationsutlämning hos företag kan vara av känslig art då den påverkar dess 

marknadsposition, finansiella ställning och konkurrensmöjligheter. Den information som 

har används i denna studie är baserad på publik information publicerad av företagen själva 

i deras årsredovisning och det bedöms inte finnas några moraliska eller etiska 

betänkligheter kring detta. Alla företag har även behandlats lika och jämbördigt i denna 

studie med undantag för banker och investmentbolag som har exkluderats på grund av sin 

speciella lagstadgning.  

 

Informationsutlämning kan ses som ett kontroversiellt ämne. Dels är information 

nödvändigt för att skapa en öppen och transparent relation mellan investerare och företag, 



 

 
69 

 

men samtidigt kan den publicerade information, ur företagets synvinkel, medföra 

kostnader. Att denna studie drar slutsatser om att den frivilliga informationsutgivningen 

skulle kunna vara för stor och kanske rent av bör minskas kan stå i konflikt med 

investerares intresse av att få så god insyn i företaget som möjligt. Det är med detta viktigt 

att påpeka att studien är gjord utifrån företagets perspektiv och alltså syftar till att enbart 

undersöka den påverkan som informationsutgivandet innebär för dem. 

 

8.5 Sanningskriterier 
För att bedöma studiens och resultatens tillförlitlighet och giltighet kommer här de två 

begreppen reliabilitet och validitet diskuteras.  

 

8.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan enligt Yilmaz (2013, s. 317) beskrivas som studiens tillförlitlighet, att 

mätinstrumenten är konsekventa och mäter det angivna måttet, givet lika förhållanden. 

Viktigt att påpeka är att reliabiliteten inte ska hänföras till mätinstrumentet i sig, utan till 

det data som dessa genererar (Yilmaz, 2013, s. 317). Är mätinstrumentet inte fungerande 

kan studiens resultat påverkas av slumpavvikelser (Lantz, 2014, s. 41). Mätinstrumenten 

ska alltså vara så exakta att studien ska gå att replikera med liknade resultat. Det finns 

inget bra mått på hur bra eller dålig reliabilitet som en studie har men används god 

mätteknik som är fri från fel och därmed kan producera tillförlitliga resultat sägs 

reliabiliteten öka (Sreejesh et al., 2014, s. 114).  

 

Datainsamling i denna studie har genererats från sekundärkällor, Data Stream och 

Kanton, som bedöms ha hög kvalitet. Data Stream finns tillgänglig via Umeå 

Universitetsbibliotek. Sekundärdata från Kanton i form av ett mått för den frivilliga 

informationsutlämningen i svenska börsnoterade företags årsredovisningar bedöms, 

genom en god transparens från Kantons sida gällande generering av denna data, även som 

trovärdig. Kantons innehållsanalys är välstrukturerad och objektivt genomförd, vilket 

ökar dess transparens och framförallt replikerbarhet. Därmed är det stor sannolikhet att 

ett mycket liknade resultat genererats om innehållsanalysen genomfördes igen utifrån 

samma kriterier. Vidare är den genomförd av två professionella konsulter verksamma 

inom finansiell kommunikation. Detta gör att kvaliteten av innehållsanalysen är mycket 

god.  

 

Om studien skulle replikeras vid ett senare tillfälle med samma datainhämtning kallas det 

att ett “test-retest” genomförs (Yilmaz, 2013, s. 318). Detta innebär alltså att en 

datainsamling utförs vid två olika tillfällen i tiden med exakt samma urval och metod, och 

reliabiliteten kan bedömas som hög om samstammighet mellan resultaten från de båda 

tillfällena återfinns (Lantz, 2014, s. 42). Genom att öka antalet observatörer skulle en 

högre samstämmighet och antalet slumpfel minska och därmed resultera i en högre 

tillförlitlighet (Lantz, 2014, s. 41). Kantons bedömning och resultat har dock ansetts 

trovärdiga i denna studie då två av Kantons konsulter har genomgått bedömningen och 

låtit resultaten av poängsättningen genomgå en remissrunda där företagen i fråga har fått 

möjlighet att kommentera resultaten. Trovärdigheten till Kantons datamaterial anses vara 

god och ingen extra observation i form av ett “retest” har gjorts av författarna.  

 

Studiens resultat har genererats med hjälpa av SPSS, ett välkänt 

statistikbehandlingsprogram, i vilken studiens data har bearbetats. Då studiens genererade 

data anses trovärdigt och tillförlitligt bör även studiens resultat vara korrekt då ett 
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välutvecklat och välkänt databearbetningsprogram som SPSS använts. Med hjälp av 

SPSS har korrekta beräkningar, fria från fel, genererats och därmed ökar reliabiliteten i 

studiens resultat. Då författarna aktivt arbetat för att hålla en hög transparens gällande 

studiens tillvägagångssätt bör denna studie anses ha hög replikerbarhet och därmed även 

en hög reliabilitet. 

 

8.5.2 Validitet 

Validitet inbegriper studiens giltighet eller noggrannhet och Yilmas (2013, s. 318) skriver 

att en studies data endast kan vara valid om studiens mätningsprocess är tillförlitlig eller 

noggrann. Även Lantz (2014, s. 42) menar att validitet avser huruvida de använda måtten 

verkligen mäter det som avses i studien. För att en studie ska ha hög validitet måste, de 

för studien använda, måttens eller skalornas förmåga att agera som mätinstrument vara 

goda för att resultaten ska mäta och återspegla verkligheten (Sreejesh et al., 2014, s. 116). 

För att få en god validitet måste även reliabiliteten vara god och Lantz (2014, s. 43) menar 

att validiteten kan aldrig blir högre än hur tillförlitliga studiens data och studiens metoder 

är. Då vår studie kan anses ha en hög reliabilitet är grunden god för att även skapa en hög 

validitet.  

 

Denna studie syftar till att undersöka hur kapitalkostnaden för företag som ger ut mer 

frivillig information påverkas, detta har skett med hjälp av två olika proxy som mått för 

kapitalkostnaden. Dessa proxy är väl grundade i tidigare studier som tillförlitliga och 

trovärdiga för att observera kapitalkostnaden och informationsasymmetrin bedöms på 

dessa grunden som valida även om Sreejesh et al. (2014, s. 116) påpekar en studien inte 

enbart ska grunda sig på denna typ av validitet. Sreejesh et al. (2014, s. 116) menar att 

det inte är tillräckligt att förlita sig enbart på vad tidigare forskning inom området sagt 

även om studien kan finna stöd i detta, studien måste reflektera över hur väl dessa tidigare 

mått även är lämpliga för denna studie. Systemfel, där författarna har tänkt fel, valt fel 

eller gjort orealistiska antaganden kan lätt uppstå om inte författarna reflekterar över 

validiteten (Lantz, 2014, s. 40, 43).  

 

Innehållsvaliditeten, hur väl studien täcker det tänkta ämnesområdet (Sreejesh et al. 2014, 

s. 116), kan för studien diskuteras då det finns väl dokumenterade svårigheter i att mäta 

kapitalkostnaden. Många modeller är kritiserade för att inte ta med alla aspekter av 

kapitalkostnaden, till exempel CAPM där estimeringsrisken hos investeraren inte beaktas. 

De aktuella måtten för kapitalkostnad i denna studie kan därför diskuteras då resultaten i 

studien har visat på motstridiga resultat och inte har betett sig helt i linje med tidigare 

forskning. Det finns alltså en möjlighet att de mått eller proxy som har används i studien 

därför kan uppvisa en lägre validitet då de kan anses vara tydligare mått på 

informationsasymmetri och företagets värde än kapitalkostnaden. Dock är det tydligt 

uttryckt i tidigare forskning att det finns svårigheter att mäta kapitalkostnaden (Leuz & 

Verrecchia, 2000, s. 99) och måtten Tobins Q och Köp-Säljdifferensen trots allt är några 

av de mått för kapitalkostnaden som är mest frekvent använda i tidigare forskning. 

Författarna är varit medvetna om att resultaten på grund av denna möjliga 

validitetspåverkande faktor måste analysera med försiktighet.   

 

För en kvantitativ studie är även begreppen intern och extern validitet två viktiga begrepp. 

Yilmaz (2013, .s 318) beskriver intern validitet som möjligheten att kunna dra slutsatser 

om ett kausalt samband mellan den beroende och den oberoende variabeln. Detta är för 

den kvantitativa studien en svaghet (Bryman & Bell, 2013, s. 80) och detta har 

genomgående beaktats i denna studie. Gällande den externa validiteten beskriver Yilmaz 
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(2013, s. 318) att denna handlar om generaliserbarheten i studien. Den externa validiteten 

är ofta hög i den kvantitativa metoden (Yilmaz, 2013, s. 313) och detta är även denna 

studies styrka. Denna studie har ett stort sampel genom sitt totalurval och enligt tidigare 

diskussion ska detta sampel vara representativt för alla börsnoterade företag på den 

svenska börsen.   
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Appendix 1. Kantons kriterier för poängsättning 
Årets börsbolag 2012 – 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 tävlingens två avslutande 

deltävlingar genomförs remissrundor, i vilka varje bolag ges möjlighet att kommentera den preliminära 

bedömningen. Från och med Årets börsbolag 2012 omfattar tävlingen de bolag 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 Norden, Aktiespararnas erfarenheter samt Kantons 

insikter som rådgivare inom finansiell rapportering, kommunikation och värdering. Information om samtliga 

kriterier efterfrågas på svenska.  
 

A. INLEDANDE INFORMATION – 1 poäng  

1. 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 VD-ord med rubrik. [1 p]  

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

2. Ordförandeord, 2 p.  
2.1 Ordförandeord med rubrik. [1 p]  

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

3. Följande ska tydligt framgå i underrubrik till VD-ord alternativt ordförandeord, 2 p.  
3.1 Kommentar till hur strategiska/affärsmässiga vägval har inverkat på bolagets utveckling. [1 

p]  

3.2 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 Affärsidé. [1 p]  

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

1.3 Konkreta strategier. [1 p]  

1.4 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 Finansiella mål. [1 p]  

2.2 Utfall av finansiella mål i form av en kvantifierad redogörelse. [1 p]  

2.3 Uppföljning av finansiella mål i form av en kvalitativ diskussion kring utfallet. [1 p]  

3. Marknad, 3 p.  
3.1 Bolagets totala marknadsandel alternativt majoriteten av 

affärsområdenas/delverksamheternas marknadsandelar kvantifierade i SEK eller procent. [1 p]  

3.2 Marknadens/majoriteten av marknadernas storlek i SEK. [1 p]  

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

4. Konkurrenter, 2 p.  
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4.1 Namn. [1 p]  

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

5. Hållbarhet, 5 p.  
5.1 Redovisning enligt GRI (det ska framgå i årsredovisningen att bolaget redovisar enligt GRI). [3 p]  

5.2 Redogörelse för bolagets viktigaste intressenter och deras kärnfrågor. [1 p]  

5.3 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. PROGNOS – 2 poäng  

1. Kvantifierad prognos, 2 p.  
1.1 Kvantifierad resultat-, intäkts-, kostnads-, produktions- eller förvärvsprognos. [2 p]  

1.2 Förklaring till varför prognos ej kan lämnas. [1 p]  
 

H. RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS – 5 poäng  

1. Risk- och känslighetsanalys, 5 p.  
1.1 Kvantifiering av känsligheten för rörelserisker. [1 p]  

1.2 Kvantifiering av känsligheten för finansiella risker. [1 p]  

1.3 Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej föreligger. [1 p]  

1.4 Beskrivning av hur bolaget arbetar med att hantera risker. [1 p]  

1.5 Redogörelse för utvalda risker utifrån sannolikhet och påverkan. [1 p]  
 

I. ORDLISTA OCH DEFINITIONER – 2 poäng  

1. Företagsspecifik/branschspecifik ordlista, 1 p.  

2. Definitioner av redovisningsterminologi, 1 p.  
 

J. DISTRIBUTION AV ÅRSREDOVISNING – 1 poäng  

1. Upplysning om hur årsredovisningen distribueras, 1 p.  
 

TOTALT: 43 POÄNG   



 

 
79 

 

Appendix 2. Absolut respektive relativa 

maxpoäng för Bästa årsredovisning 
Absolut maxpoäng  

 

 

Relativa maxpoäng 

 

 

  

  

År Totala poäng Finansiella poäng Ickefinansiella poäng Strategiska poäng

2007 58 19 12 27

2008 53 18 9 26

2009 52 18 10 24

2010 38 9 7 22

2011 42 10 7 25

2012 43 11 7 25

År Totala poäng Finansiella poäng Ickefinansiella poäng Strategiska poäng

2007 58 32,8% 20,7% 46,6%

2008 53 34,0% 17,0% 49,1%

2009 52 34,6% 19,2% 46,2%

2010 38 23,7% 18,4% 57,9%

2011 42 23,8% 16,7% 59,5%

2012 43 25,6% 16,3% 58,1%
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TQ Ksdiff Tot info Fin info Ickefi info Stra info Stl Skulds grad Lnsm

TQ 1

Ksdiff 0,062 1

Tot info -0,172 -0,294 1

Fin info -0,128 -0,206 0,771 1

Ickefinl info -0,068 -0,261 0,639 0,336 1

Stra info -0,182 -0,263 0,907 0,527 0,445 1

Stl -0,341 -0,547 0,434 0,272 0,382 0,410 1

Skulds grad -0,421 -0,067 0,155 0,054 0,064 0,201 0,462 1

Lnsm 0,248 -0,201 0,065 0,031 0,065 0,068 0,090 -0,069 1

Appendix 3. Korrelationsmatris med 

extremvärden 
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Appendix 4. Regressioner med extremvärden, 

okorrigerade för heteroskedasticitet samt VIF 

värden  
Tobins Q    Köp-Säljdifferens 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Total information -0,205 0,118 -1,735 0,083 1,236

Storlek -0,053 0,01 -5,59 0,000 1,555

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -9,358 0,000 1,296

Lönsamhet 0,004 0,001 8,614 0,000 1,025

Konstant 1,871 0,119 15,666 0,000

Modellsummering

N 906

F 82,051

R-sq 0,267

Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Finansiell information -0,191 0,09 -2,127 0,034 1,088

Storlek -0,055 0,009 -6,043 0,000 1,404

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -9,432 0,000 1,301

Lönsamhet -0,004 0,001 8,578 0,000 1,024

Konstant 1,913 0,122 15,685 0,000

Modellsummering

N 906

F 82,565

R-sq 0,268

Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Ickefinansiell information 0,062 0,08 0,771 0,441 1,194

Storlek -0,063 0,009 -6,637 0,000 1,533

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -9,079 0,000 1,316

Lönsamhet 0,004 0,001 8,553 0,000 1,024

Konstant 1,859 0,119 15,579 0,000

Modellsummering

N 906

F 81,23

R-sq 0,265

 Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Strategisk information -0,19 0,106 -1,801 0,072 1,203

Storlek -0,054 0,009 -5,799 0,000 1,486

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -9,243 0,000 1,292

Lönsamhet 0,004 0,001 8,64 0,000 1,026

Konstant 1,851 0,119 15,537 0,000

Modellsummering

N 906

F 82,13

R-sq 0,267

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Total information -0,010 0,005 -1,825 0,068 1,236

Storlek -0,008 0,000 -18,400 0,000 1,555

Skuldsättningsgrad 0,000 0,000 7,097 0,000 1,296

Lönsamhet 0,000 0,000 -4,729 0,000 1,025

Konstant 0,133 0,005 24,396 0,000

Modellsummering

N 906

F 127,272

R-sq 0,361

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Finansiell information -0,007 0,004 -1,604 0,109 1,088

Storlek -0,008 0,000 -19,694 0,000 1,404

Skuldsättningsgrad 0,000 0,000 7,043 0,000 1,301

Lönsamhet 0,000 0,000 -4,774 0,000 1,024

Konstant 0,134 0,006 24,083 0,000

Modellsummering

N 906

F 126,978

R-sq 0,36

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Ickefinansiell information -0,004 0,004 -0,982 0,326 1,194

Storlek -0,008 0,000 -18,870 0,000 1,533

Skuldsättningsgrad 0,000 0,000 7,000 0,000 1,316

Lönsamhet 0,000 0,000 -4,746 0,000 1,024

Konstant 0,132 0,005 24,253 0,000

Modellsummering

N 906

F 126,3500

R-sq 0,3590

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Strategisk information -0,008 0,005 -1,563 0,119 1,203

Storlek -0,008 0,000 -19,016 0,000 1,486

Skuldsättningsgrad 0,000 0,000 7,231 0,000 1,292

Lönsamhet 0,000 0,000 -4,707 0,000 1,026

Konstant 0,132 0,005 24,270 0,000

Modellsummering

N 906

F 126,926

R-sq 0,36
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Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Total information -0,131 0,099 -1,329 0,184 1,233

Storlek -0,033 0,008 -4,132 0,000 1,576

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -11,854 0,000 1,310

Lönsamhet 0,003 0,000 5,972 0,000 1,043

Konstant 1,524 0,099 15,379 0,000

Modellsummering

N 888

F 83,932

R-sq 0,275

Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Finansiell information -0,139 0,075 -1,86 0,063 1,090

Storlek -0,033 0,008 -4,404 0,000 1,420

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -11,931 0,000 1,318

Lönsamhet 0,003 0 5,924 0,000 1,045

Konstant 1,555 0,101 15,373 0,000

Modellsummering

N 888

F 84,515

R-sq 0,277

 Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Ickefinansiell information 0,109 0,066 1,652 0,099 1,188

Storlek -0,042 0,008 -5,383 0,000 1,535

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -11,474 0,000 1,326

Lönsamhet 0,003 0,000 5,981 0,000 1,043

Konstant 1,518 0,099 15,364 0,000

Modellsummering

N 888

F 84,264

R-sq 0,276

Tobins Q Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Strategisk information -0,158 0,088 -1,799 0,072 1,198

Storlek -0,032 0,008 -4,142 0,000 1,505

Skuldsättningsgrad -0,008 0,001 -11,793 0,000 1,303

Lönsamhet 0,003 0,000 5,98 0,000 1,043

Konstant 1,51 0,099 15,286 0,000

Modellsummering

N 888

F 84,439

R-sq 0,277

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Ickefinansiell information -0,002 0,002 -0,853 0,394 1,176

Storlek -0,006 0,000 -22,960 0,000 1,536

Skuldsättningsgrad 0,000 0,000 6,360 0,000 1,339

Lönsamhet 0,000 0,000 -4,958 0,000 1,018

Konstant 0,099 0,003 30,523 0,000

Modellsummering

N 888

F 182,8410

R-sq 0,4530

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Finansiell information -0,008 0,002 -3,547 0,000 1,092

Storlek -0,006 0,000 -23,269 0,000 1,432

Skuldsättningsgrad 0,000 0,000 6,215 0,000 1,327

Lönsamhet 0,000 0,000 -5,004 0,000 1,018

Konstant 0,102 0,003 30,865 0,000

Modellsummering

N 888

F 188,253

R-sq 0,46

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Total information -0,007 0,003 -2,103 0,036 1,228

Storlek -0,006 0,000 -22,237 0,000 1,569

Skuldsättningsgrad 0,000 0,000 6,410 0,000 1,320

Lönsamhet 0,000 0,000 -4,943 0,000 1,018

Konstant 0,100 0,003 30,694 0,000

Modellsummering

N 888

F 184,529

R-sq 0,455

Köp-Säljdifferens Kofficient Standardavvikelse t P (sig.) VIF

Strategisk information -0,003 0,003 -0,953 0,341 1,192

Storlek -0,006 0,000 -23,271 0,000 1,495

Skuldsättningsgrad 0,000 0,000 6,544 0,000 1,317

Lönsamhet 0,000 0,000 -4,935 0,000 1,018

Konstant 0,099 0,003 30,533 0,000

Modellsummering

N 888

F 182,924

R-sq 0,453

Appendix 5. Regressioner utan extremvärden, 

okorrigerade för heteroskedasticitet samt VIF 

värden  
Tobins Q    Köp-Säljdifferensen 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


