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Research  

questions:  To what extent does companies voluntarily disclose information?  

 Are there any differences in the occurrence of voluntary disclosures depending 

 on businesses' financial situation, size, management, industry and region? 

 What kind of information does companies disclose?  

Purpose:  The purpose of this study is to contribute with knowledge about how small sized 

companies use voluntary disclosures in the annual report and compare the 

results with large sized companies.  

Method:  A mix of qualitative and quantitative method has been used to collect data from 

744 annual reports. Thereafter, the data was analyzed quantitatively to find a 

link in how companies choose to provide voluntary information, but it was also 

analyzed qualitatively to compare information and companies to contribute 

knowledge about disclosure of information. 

Conclusion:  The study shows that smaller companies provide much more information than 

required by law, but that the amount has decreased over the years. There is no 

clear connection between existing theories and the information provided and if 

the trend shown in the investigation continues, it will be delayed before the 

reductions in the law are fully utilized.  
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 Vilken typ av upplysningar lämnar företagen?  

Syfte:  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur mindre företag använder sig 

av frivilliga upplysningar i årsredovisningen och jämföra resultatet mot större 

företag. 

Metod:  En blandning av kvalitativ och kvantitativ metod har använts för att samla in 

data från 744 årsredovisningar. Därefter analyserades all data kvantitativt för att 

hitta samband i hur företag väljer att lämna frivilliga upplysningar, men det 
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Att skriva uppsats har inte varit lätt, det har varit en lång process av tankar, frustration och oro 

men som även varit kul samt otroligt lärorikt.   

Vi vill därför rikta ett enormt stort tack till vår handledare Peter Dahlin som har guidat och 

stöttat oss genom denna process, som hela tiden varit behjälplig när vi kört fast och svarat på 

våra frågor. Vi vill även tacka de opponenter som tagit sig tid att framföra sina synpunkter 

som bidragit till vårt arbete.  

Vidare vill vi även tacka våra familjer för att de har ställt upp när det behövts och haft 

förståelse för att arbetet under den här intensiva processen tagit mycket tid och energi.  

Slutligen vill vi tacka varandra, då vi är stolta över att vi samarbetat så bra ihop och för att 

resultatet blev så mycket bättre än väntat. 
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De minskade upplysningskravens påverkan på företag 

I Sverige finns det två regelverk som enbart behandlar redovisningsområdet: bokföringslagen 

(BFL; SFS 1999:1078) och årsredovisningslagen (ÅRL; SFS 1995:1554). BFL reglerar 

framförallt löpande redovisning medan ÅRL behandlar innehållet i årsredovisning och 

årsbokslut. ÅRL bygger på direktiv från EU som är gemensamma för alla medlemsländer 

(Skatteverket, 2017). EU-direktiven uppdateras löpande vilket leder till att ÅRL måste 

uppdateras därefter. Under 2016 har direktiven lett till att ändringarna i ÅRL innebär en 

förenkling i redovisningen med minskade upplysningskrav för framförallt mindre företag 

(Edlund, Pramhäll & Nilsson, u.å.). Målsättningen med förenklingarna är att minska företagens 

administrativa kostnader med upp till 25 procent (Björn Lundén Information AB, u.å.).  

För att klassas som mindre företag måste två av följande punkter varit uppfyllda under de 

senaste två räkenskapsåren:     

•  Medeltalet anställda får inte uppgå till mer än 50.     

•  Balansomslutningen får inte uppgå till mer än 40 miljoner kronor.     

•  Nettoomsättningen får inte överstiga mer än 80 miljoner kronor. (Bolagsverket, 

2012)     

Financial Reporting Councils (FRC, 2009; FRC, 2011) har påpekat bekymmer över problemen 

med de växande finansiella rapporterna, där risken är att informationen blir för komplex och att 

relevansen försvinner. De menar att alla parter som är inblandade i att ta fram de årliga 

rapporterna är medskyldiga till problemet. År 2013 hölls ett möte inom International 

Accounting Standards Board (IASB) för att debattera med företag, revisorer och 

standardiseringsorgan för att komma tillrätta med överflödet av upplysningar (IFRS, 2012). 

Investerare, företagsledning och revisorer är bara några av de som anses ligga bakom mängden 

upplysningar (Taylor & Tower, 2011; Dyer, Lang & Stice-Lawrence, 2016).  

Upplysningar är tilläggsuppgifter som företag redovisar som noter till årsredovisningens 

resultat- och balansräkning (Ernst & Young, 2016). Obligatoriska upplysningar är lagstadgade 

och tvingar företagen att skildra både sina bra och dåliga sidor, utöver de obligatoriska 

upplysningarna kan företagen även lämna frivilliga upplysningar (Prince & Dwivedi, 2013; 

Tsalavoutas & Dionysiou, 2014; Bertomeu & Magee, 2015). Baserat på de obligatoriska 

upplysningarna utformas strategin för vilka frivilliga upplysningar som företaget kan tänka sig 

lämna ut (Einhorn, 2005).  
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Ofta ökar de frivilliga upplysningarna när de obligatoriska kraven minskar på grund av att 

intressenter kräver mer information. De obligatoriska och frivilliga upplysningarna 

kompletterar varandra och ofta kan det vara svårt att förstå den ena utan den andra (Einhorn, 

2005; Broberg, Tagesson & Collin, 2010; Bischof & Daske, 2013; Prince & Dwivedi, 2013; 

Guay, Samuels & Taylor, 2016). Viss forskning tyder på att frivilliga upplysningar föredras 

framför obligatoriska, då frivilligt lämnade upplysningar är avgörande för att minska problemen 

med informationsasymmetrin som finns mellan företagsledning och utomstående (Merkt, 2006; 

Prince & Dwivedi, 2013).   

En ökad mängd upplysningar minskar informationsasymmetrin och ger ökad transparens 

mellan företag och dess intressenter, vilket förbättrar förmågan till bra beslut samt reducerar 

osäkerhet kring företagens ekonomiska situation (Hodgdon, Tondkar, Harless & Adhikari, 

2008; Tsalavoutas & Dionysiou, 2014; Lucas & Lourenço, 2014; Dyer et al., 2016; Chowdhury, 

Kumar & Shome, 2016; Schoenfeld, 2017). Genom att skapa minimikrav på upplysningar 

minskas informationsasymmetrin som finns mellan de som innehar kunskap och de okunniga 

(Healy & Palepu, 2001). Finanskrisen 2007–2008 visade en brist i transparens, vilket har lett 

till att banker kräver mer upplysningar idag. Kontrollorgan runt om i världen har på grund av 

flertalet företagskollapser, börjat fundera på om de har tillräckligt med nationella obligatoriska 

upplysningskrav för att förse kreditgivare med tillräcklig information (Merkt, 2006; 

Vauhkonen, 2012).   

Intressenter, exempelvis personer eller organisationer som har ett intresse i företaget, är ovilliga 

till att ta del av all information även om den eftersöks då de ofta inte har resurser att gå igenom 

allt (Steennot, 2011; Dyer et al., 2016). Informationen blir då inte användbar och går förlorad 

vilket gör att kostnaden för att ta fram uppgifterna överstiger nyttan (Lucas & Lourenço, 2014). 

Det är därför viktigt att informationen i upplysningarna presenteras på rätt sätt för att 

intressenter ska kunna fatta välgrundade beslut (Steennot, 2011). 

Studier av större företag har visat att storlek, tillväxttakt och inflytande har stor påverkan på 

mängden finansiella upplysningar. För att öka kvaliteten i årsredovisningarna är det viktigt att 

studera faktorerna som påverkar (Cooke, 1989; Adams, Hill & Roberts, 1998; Feleaga, Feleaga 

& Dragomir, 2009). 

Tidigare forskning om utlämnande av frivilliga upplysningar har mestadels genomförts på 

större företag, därför kommer denna studie fokusera på att jämföra större och mindre företag 
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och söka samband mellan dem. Detta för att undersöka om resultat som tidigare framkommit 

kan göras gällande även för mindre företag, som är majoriteten av alla företag i Sverige. År 

2016 fanns det lite över 534 000 registrerade aktiebolag i Sverige och cirka 99 % av alla företag 

tillhör kategorin mindre företag (Statistiska centralbyrån, 2016; u.å.). Syftet med studien är att 

bidra med kunskap om hur mindre företag använder sig av frivilliga upplysningar i 

årsredovisningen och jämföra resultatet mot större företag. Till hjälp för att uppnå syftet 

kommer följande frågeställningar att besvaras:   

• I vilken utsträckning lämnar företag frivilliga upplysningar?  

• Finns det skillnader i förekomst av frivilliga upplysningar beroende på företagens 

ekonomiska situation, storlek, ledning, bransch och region?  

• Vilken typ av upplysningar lämnar företagen?  

   



4 

 

Förståelse för upplysningar som en väg till kommunikation 

Upplysningar är ett sätt för företag att påverka hur omgivningen ser på dem, det baseras på 

synsättet att samhälle, politik och ekonomi hänger ihop och det går inte att ta sig an ett 

ekonomiskt problem utan att beakta de andra variablerna (Deegan, 2002). Företag lämnar de 

upplysningar som är av betydelse för dem, vilket innebär att inte alla lämnar exakt samma 

upplysningar (Cooke, 1989). Forskning tyder på att frivilliga upplysningar kan ha en positiv 

effekt på företagens prestation och ger även intressenter ett bättre underlag för beslutsfattande 

(Prince & Dwivedi, 2013). 

Obligatoriska krav på upplysningar kan ge intressenter incitament för att kräva ännu mer 

information från företagen som komplement för att ge ökad förståelse (Doshi, Dowell & Toffel, 

2013). För hård reglering kan ge en negativ effekt där företagsledningen istället helt förlitar sig 

på lagar och förordningar. I viss mån stimulerar de obligatoriska kraven på upplysningar till att 

företag lämnar ut frivilliga upplysningar (Broberg et al., 2010). Företag lämnar mer frivilliga 

upplysningar när årsredovisningen är komplex och när risken för informationsasymmetri finns 

(Dyer et al., 2016). Dock visar det att företag som helt får besluta om vilka upplysningar som 

ska ges ut ofta väljer att minska på upplysningarna. Det beror på att minskade upplysningar 

kräver mindre resurser för att få fram information vilket leder till minskade kostnader (Einhorn, 

2005). Kostnaden att ta fram olika upplysningar varierar beroende på olika egenskaper hos 

företagen som bland annat storlek, inflytande och lönsamhet. Genom förbättrad kvalitet på 

upplysningar kan kostnader minskas och kan bidra till att företag lämnar ut frivillig information 

(Watson, Shrives & Marston, 2002). Det är inte bara kostnader som påverkar mängden 

upplysningar utan många gånger är det externa marknadskrafter som styr vilken information 

företagsledningen väljer att lämna ut (Broberg et al., 2010).   

Företag väljer noga vilka upplysningar de ger ut för att bibehålla sitt rykte (Deegan, 2002). 

Framförallt utelämnas upplysningar som visar att företaget går dåligt om de inte är obligatoriska 

(Deegan, 2002; Doshi et al., 2013). Upplysningar kan användas för att övertyga omgivningen 

om att företaget agerar tillförlitligt och kan även användas i syfte att rikta blickarna åt annat 

håll för att styra intresset till områden de vill uppmärksamma, och hålla intresset borta från 

andra områden (Deegan, 2002; Watson et al., 2002).  

Upplysningar som ges ut kan vara historiska eller framtida och bidrar till att säkerställa 

kvaliteten i årsredovisningen och sprider företagens sociala, politiska och ekonomiska ställning 

till många mottagare på samma gång (Deegan, 2002; Watson et al., 2002). Det antyds att alla 
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kan påverka och påverkas av samhället de verkar i, vilket innebär att företagen anses kunna 

påverka hur samhället ser på dem (Deegan, 2002; Coupland 2005). Företag försöker hela tiden 

genom de frivilliga upplysningarna övertyga sina intressenter att de agerar optimalt, beroende 

på vilka beslut som fattas påverkas trovärdigheten hos intressenterna (Watson et al., 2002; 

Taylor & Tower, 2011; Tan, Benni & Liani, 2016).   

Ett företags upplysningar kommer att variera beroende på om de vill skapa, underhålla eller 

reparera sin status. Förändringar i sociala normer och värderingar motiverar till 

organisationsförändringar för att upprätthålla trovärdighet (O´Donovan, 2002). Företag har 

svårt att fortsätta vara verksamma om inte intressenterna anser att det är en tillförlitlig 

verksamhet (Deegan, 2002). Intressenters förväntningar påverkar hur företagen agerar, därför 

anpassar företagen sina organisationer efter vad som anses vara acceptabelt av intressenterna 

(Wilmshurst & Frost, 2000). Vill företag förändra något i organisationen för att fortsätta vara 

trovärdiga måste upplysningar lämnas om detta, annars är intressenterna omedvetna om 

företagets prestationer (O´Donovan, 2002; Watson et al., 2002).   

 Företagens bransch, resultat och storlek är av betydelse för utlämnande av upplysningar, där 

det finns tydliga kopplingar mellan framförallt storlek och antal lämnade upplysningar (Cooke, 

1989; Adams et al., 1998; Taylor & Tower, 2011). En av faktorerna till att större företag lämnar 

fler upplysningar är att de har fler intressenter (Lucas & Lourenço, 2014; Strouhal, Paseková & 

Müllerová, 2016).  

Företag som vill belysa vissa prestationer använder ofta nyckeltal för investeringar, lönsamhet, 

avkastning på investering och effektivitet (Courtis, 1996; Watson et al., 2002). Nyckeltal är en 

viktig källa för de användare som ska värdera företagens verksamheter och därför kräver dessa 

en omfattande mängd information (Taylor & Tower, 2011). Olika nyckeltal kan visa företagens 

ställning i jämförelse mot standardkvotvärden eller andra företags kvotvärden. Användare med 

mindre avancerad agenda förlitar sig på nyckeltalen i årsredovisningen till att fatta välgrundade 

beslut och behöver på så sätt inte göra sina egna beräkningar (Taylor & Tower, 2011). 

Dessutom kan nyckeltalen användas för att förutsäga företagens framtida finansiella ställning, 

de kan även användas i en kreditbedömning eller riskanalys av företag (Courtis, 1996). I 

branscher där det sker snabba förändringar på marknaden är det extra viktigt att bevaka 

kassaflöde och lönsamhet för att snabbt kunna styra verksamheten i rätt riktning (Taylor & 

Tower, 2011). Ett annat nyckeltal som företag tittar på är skuldsättningsgrad, som kan visa 

framtidsinformation som är till hjälp för företagen (Broberg et al., 2010). Mindre företag förlitar 
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sig ofta på några få inkomstkällor och därför är det av vikt att hålla uppsikt på nyckeltalen för 

att ha möjlighet att agera i tid när något händer samt för att öka möjligheterna till att ta lån 

(Taylor & Tower, 2011).  

Informationsasymmetri är en viktig faktor vid beslut om kapitalstrukturen i företag, det vill säga 

hur man väljer att finansiera tillgångarna och hur förhållandet mellan eget kapital och skulder 

är (Petacchi, 2015). Asymmetri i information begränsar investeringar i företag och det har 

påvisats kopplingar mellan investeringar och kassaflöde (Ascioglu, Hedge & Mcdermott, 

2008). Informationsasymmetri minskas genom att den part som har mer information delar med 

sig med den part som har mindre (Watson et al., 2002; Bertomeu & Magee, 2015). 

Informationen måste ges på rätt sätt för att framstå som trovärdig, vilket innebär att den ska 

vara verifierbar. Om ett företag försöker framstå bättre än de är och detta uppmärksammas, 

kommer de framtida upplysningarna de lämnar ses på med skepticism (Watson et al., 2002). 

Att lämna ut frivilliga upplysningar för att minska informationsasymmetrin ger ofta en högre 

kostnad men det kan göra att företaget framstår bättre i och med självexponeringen, därför 

lämnas frivilliga upplysningar ut tills det maximerar nyttan (Broberg et al., 2010; Jain, Keneley 

& Thomson, 2015; Derouiche, Jaafar & Zemzem, 2016). Där det råder stor 

informationsasymmetri finansieras kapitalet ofta med lån som ger en hög kapitalkostnad 

(Petacchi, 2015). När det finns stor informationsasymmetri blir det dyrare med extern 

finansiering av kapital och ger ökad kapitalkostnad (Ascioglu et al., 2008; Fu, Kraft & Zhang, 

2012;). Extern finansiering är en vanlig faktor till att företag lämnar ut fler frivilliga 

upplysningar, däremot kräver långivare ofta färre upplysningar när det gäller mindre företag 

eller när de har tillräcklig säkerhet från företagen (Taylor & Tower, 2011). Företag med internt 

finansierat kapital blir känsligare för förändringar i kassaflödet och därför kan det vara 

gynnsamt att ta den ökade kostnaden för att ta fram information istället (Ascioglu et al., 2008).    

Intressenter har tagit en ny plats i företagen, från att ha varit i periferin har de rört sig närmare 

inåt och tagit en mer central roll. Eftersom intressenterna kan vara en del av organisationen 

Måste företagen vårda den relationen (Deegan, 2002). Då dessa har blivit av större betydelse är 

det viktigt att identifiera vilka de är och tillgodose dess intressen och förväntningar (Wilmshurst 

& Frost, 2000; Mainardes, Alves & Raposo, 2011; Parvez & Abdullah, 2011; Jain et al., 

2015). Alla intressenters olika intressen anses lika värdefulla för företaget, därför borde 

företagen försöka förstå intressenterna bättre och förena sig med deras intressen. Intressenterna 

i sin tur försöker influera företagen så att deras och företagens egna intressen ska bli synonyma 

med varandra (Mainardes et al., 2011). Företag med stort inflytande lämnar ofta ut mer 
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information för att stilla behovet hos sina intressenter (Watson et al., 2002). Motivationen för 

att tillfredsställa intressenternas behov med upplysningar ligger i att dessa är nyckeln till 

företagets framgångar och överlevnad (Pirsch, Gupta & Grau, 2007; Parvez & Abdullah, 2011). 

Upplysningar kan därför sporra företag att förbättra sina resultat genom att tillfredsställa 

intressenterna, exempelvis kan kapitalkostnaderna minskas genom att förse banker och 

investerare med information för att minska deras osäkerhet (Watson et al., 2002; Doshi et al., 

2013).  

Företagens samhällsansvar (CSR) är allt viktigare att ta hänsyn till och därför kan det vara av 

vikt att påvisa kopplingen mellan företagets ekonomiska- och CSR-prestationer (Belkaoui & 

Karpik, 1989; Pirsch et al., 2007; Chen, Feldmann & Tang, 2015). Det finns ingen lagstiftning 

angående CSR-upplysningar vilket innebär att det är frivilligt för företag att lämna denna 

information. Oftast lämnas CSR-upplysningar för att minska påtryckningar utifrån angående 

miljöfrågor, samhälle och anställda. Det finns studier som visar att motivationen till att lämna 

CSR-upplysningar skiljer sig mellan olika organisationer och branscher, till exempel lämnar 

ofta banksektorn färre CSR-upplysningar än andra branscher (Jain et al., 2015). De företag som 

tar sitt samhällsansvar på allvar anses vara seriösa i sitt företagande vilket visar på pålitlighet 

och det skapar ett intresse för affärsrelationer (Chen et al., 2015; Jain et al, 2015). Många företag 

väljer att ta med fler CSR-upplysningar i årsredovisningen för att styrka sin trovärdighet, de 

som inte uppfyller samhällets förväntningar på CSR kan komma att förlora sin tillförlitlighet 

och ha svårt för att överleva (Wilmshurst & Frost, 2000; Coupland, 2005; Bebbington, 

Larrinaga & Moneva, 2008; Hogan & Lodhia, 2011; Parvez & Abdullah, 2011; Tan et al., 

2016).  
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Samband och skillnader i upplysningar  

I figuren beskrivs faktorer med betydelse för om större företag väljer att publicera frivilliga 

upplysningar. Studien kommer fokusera på dessa faktorer för att se om de har en lika stor 

betydelse för mindre företags offentliggörande av upplysningar. CSR är en viktig aspekt för 

företagen för att framstå på ett trovärdigt sätt, därför valdes att lyfta ut dessa upplysningar 

istället för att behandla alla upplysningar lika för att se hur de skiljer sig åt. Upplysningarna 

delas således in i CSR- och övriga upplysningar. 

  

 
Figur 1: Modell över faktorer som påverkar upplysningar och som behandlas i studien 

Det finns ett samband mellan upplysningar och lönsamhet, verksamheter som är lönsamma är 

mer exponerade för offentlig granskning och är därför mer villiga att lämna ut information för 

att undvika djupare granskning (Broberg et al., 2010). Företag lämnar gärna upplysningar när 

det finns gynnsamma ekonomiska resultat som kan markera positiva trender, det kan tolkas som 

att de företag som inte ger ut upplysningar istället har sämre ekonomiska förhållanden 

(Hackston & Milne, 1996; Broberg el al., 2010; Taylor & Tower, 2011).  

Teorier finns att företag med hög skuldsättningsgrad ofta lämnar fler upplysningar än de med 

låg skuldsättningsgrad. Det kan bero på att kostnaderna kan minskas med fler upplysningar då 

långivare direkt får en bättre bild av hur kapitalstarkt företaget är och inte kräver fler 
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upplysningar. Andra menar istället tvärtom, att företag med låg skuldsättningsgrad lämnar fler 

frivilliga upplysningar då dessa övervakas på ett annat sätt och därför lämnar ut mer information 

(Broberg et al., 2010).  

Då stora företag lämnar fler upplysningar är informationsasymmetrin mindre bland dessa bolag 

än för mindre företag (Yoon, Zo & Ciganek, 2011). Storlek är alltså direkt sammankopplat med 

mängden upplysningar och kvaliteten på dessa samt att det anses vara den underliggande 

orsaken till upplysningsmönster (Lee, 2017). Upplysningar tenderar att bero på storlek även när 

det kommer till hur kapitalet är finansierat, ju större andel som är finansierat med exempelvis 

lån från banker desto fler upplysningar lämnas (Zaini, Norman & Mohamat, 2012). Vilket visar 

på tydliga relationer mellan upplysningar, kapitalkostnader och företagens storlek (Khondkar, 

Robert & Ashok, 2013). Ledningen i större företag brukar föreslå fler upplysningar än 

ledningen i mindre företag (Khondkar et al., 2013). Storlek har även betydelse för utlämnandet 

av CSR-upplysningar. Ju större företag desto mer socialt ansvar förväntar sig omgivningen att 

de ska ta, vilket resulterar i att dessa lämnar ut fler sådana upplysningar. Känsliga industrier 

förväntas också ta ett större socialt ansvar och därför lämnar även dessa ut fler CSR-

upplysningar (Tan et al., 2016). 

Företag där ägare och styrelse är uppdelade på olika personer lämnar oftast ut fler frivilliga 

upplysningar än företag där ägarna är med i styrelsen (Broberg et al., 2010). Studier visar att 

familjeföretag oftare lämnar ut frivilliga upplysningar än icke-familjeföretag (Derouiche et al., 

2016). Onoterade företag och företag där ägarna är involverade i bolaget tenderar att ge ut mer 

icke finansiell information, detta då ägarna ofta identifierar sig med sina företag (Doshi et al., 

2013). De tenderar också att göra långsiktiga investeringar för företagens överlevnad och 

behöver därför lämna upplysningar för den typen av intressenter (Doshi et al., 2013; Derouiche 

et al., 2016). En företagsledning med tilltro på deras förmåga och strategi är inte blyga för att 

tala om hur det ser ut idag och vilka planer som finns för framtiden (Watson et al., 2002). När 

det kommer till att lämna upplysningar som visar på företagets dåliga sidor är inte storlek den 

avgörande faktorn, utan snarare handlar det om hur styrningen av företaget sker och styrelser 

som jobbar aktivt tenderar att lämna ut fler upplysningar (Ettredge, Johnstone, Stone & Wang, 

2011). 
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Branschtillhörighet för större företag har visats ha betydelse för mängden frivilliga 

upplysningar (Broberg et al., 2010). Studier visar dock att de mindre företagen inom kategorin 

större företag inte påverkas på samma sätt av vilken bransch de tillhör när de väljer att ge ut 

upplysningar (Adams, et al., 1998). Mängden upplysningar skiljer sig åt beroende på i vilken 

bransch företagen verkar, till exempel inom tillverkningsindustrin lämnas fler frivilliga 

upplysningar men däremot lämnas det färre upplysningar i forskningsbaserade företag (Broberg 

et al., 2010). Forskning visar att konsumentinriktade företag tenderar att vara noggrannare med 

vilken frivillig information de lämnar ut i årsredovisningen eftersom det kan påverka kundernas 

uppfattning om företaget. Dessutom visar studier att företag som verkar inom industrier ofta 

lämnar information som ska motverka kritik från sociala aktivister (Hackston & Milne, 1996). 

Inom snabbutvecklande branscher håller företag inne på information på grund av konkurrens 

(Broberg et al., 2010). Mindre företag tenderar även att hålla inne på information längre medan 

de funderar på om informationen kan skada deras rykte (Lucas & Lourenço, 2014). Företag 

ändrar sin struktur eller verksamhet för att anpassa sig till yttre förväntningar på vad som kan 

anses acceptabelt. Det betyder att om det inom en viss bransch görs på ett visst sätt kan det 

institutionaliseras (Deegan, 2002). Det innebär att det finns en press hos företag att göra likadant 

för att det ska vara accepterat, eller för att det förväntas att företagen kommer att följa andra 

etablerade företag (Cano-Rodríguez, Márquez-Illescas & Núñez-Níckel, 2017).  

Den region företagen har sin verksamhet i kan spela en stor roll när det gäller att ge ut 

upplysningar (Doshi et al., 2013). Tidigare studier har visat att ju glesare bebyggd region desto 

fler upplysningar väljer företag att ge ut. Företag på glesbygden har svårare att skaffa 

utomstående investerare på grund av att investerare oftast väljer företag som är lokaliserade 

nära dem. Det påverkar företagens utlämnande av frivilliga upplysningar eftersom intressenter 

då kan behöva mer information. En annan anledning till att företag på glesbygden lämnar ut 

fler frivilliga upplysningar är att långivarna oftast finns nära större städer. När bankerna ska 

göra en kreditbedömning av avlägsna företag behöver de fler uppgifter om företagen, detta för 

att kunna göra en rättvis säkerhetsbedömning (Derouiche et al., 2016). 
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Tillvägagångssätt vid insamlande av empiriskt material  

För att kunna säga något om populationen som helhet gjordes ett slumpmässigt urval för att ta 

fram vilka som skulle medverka i studien. Data samlades sedan in genom en kvalitativ 

genomgång av årsredovisningar från 372 företag och två av dess verksamhetsår, vilket 

resulterade i 744 stycken årsredovisningar totalt. Alla upplysningar tolkades och kodades om 

steg för steg. I snitt tog det 10 minuter per årsredovisning, vilket innebär tre veckors 

heltidsarbete för en person att gå igenom all information för att hitta alla frivilligt lämnade 

upplysningar. Dessa presenteras inte nödvändigtvis på samma ställe, en del upplysningar 

återfinns i förvaltningsberättelsen, andra i not men även i bilagor. För att skapa förståelse för 

specifika situationer och meningen bakom dessa gjordes en kvalitativ analys för att jämföra 

grupper och upplysningar. Samband och betydelse analyserades samt bedömdes kvantitativt för 

att med hjälp av statistiska data på makronivå kunna generalisera resultatet på ett objektivt sätt 

(Holme & Solvang, 2008). Det innebär att en och samma analysmetod inte har applicerats för 

hela undersökningen. Vilken analysmetod som har använts beror på vad som är tänkt att mätas. 

Till viss del beror det även på om variabeln har mätts på nominal- eller kvotnivå (Holme & 

Solvang, 2008). Genom att undvika nominalvariabler i undersökningen underlättades analysen 

av den data som samlades in eftersom dessa inte går att rangordnas eller mätas (Edlin & 

Hedström, 2007). 

För att kunna ta ut populationen till studien valdes vissa kriterier som skulle uppfyllas i 

företagen.   

• Bolaget ska vara startat 2011-01-01 - 2011-12-31  

• Bolaget ska vara ett aktiebolag 

Efter den första kriterieavgränsningen blev populationen 35 382 företag. För att öka 

trovärdigheten i studien och kunna säga något om populationen i sin helhet användes ett 

obundet slumpmässigt urval (Eliasson, 2011).   

För att säkerställa att alla företag granskades utifrån dess egna förutsättningar genom hela 

studien fördelades företagen in i fyra olika urvalsgrupper. Företagen grupperades då större och 

mindre företag har olika krav på vilken information som är obligatorisk att lämna. På det här 

sättet säkerställdes att varje grupp blev bedömda efter vilka krav dess storlek har. Det valdes 
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även att gruppera in företagen efter om de har ökat eller minskat i storlek, som gör att dess 

obligatoriska krav på upplysningar har förändrats. Detta för att kunna jämföra de olika 

grupperna och se om förändring i storlek ger några förändringar i frivilliga upplysningar. För 

att avgöra vilka företag som skulle tillhöra respektive grupp sattes ytterligare kriterier upp.  

• Nettoomsättning   

• Balansomslutning  

• Antal anställda i företaget   

 Genom dessa kriterier avgjordes företagens storlek och kunde därefter grupperas. 

• Grupp "små" består av företag som räknas som mindre år 2013 och mindre år 2015.  

• Grupp "växande" består av företag som räknas som mindre år 2013 och större år 2015. 

• Grupp "krympande" består av företag som räknas som större år 2013 och mindre år 

2015. 

• Grupp "stora" består av företag som räknas som större år 2013 och större år 2015. 

 MINDRE 2013 STÖRRE 2013 

MINDRE 2015 Grupp ”små” Grupp ”krympande”  

STÖRRE 2015  Grupp ”växande” Grupp ”stora” 

Figur 2: Modell på gruppindelning av populationen 

När företagen grupperats användes en slumpfunktion i Excel inom varje grupp för att urvalet 

skulle vara obundet slumpmässigt. Därefter togs de 100 första företagen ut från varje grupp, 

förutom i grupp "'krympande" där endast 72 företag uppfyllde kriterierna. De årsredovisningar 

som granskades var för åren 2013 och 2015 för alla utvalda företag. Dessa år valdes då företagen 

startades under 2011 och har hunnit etablera företaget i två år till 2013. Därefter valdes 2015 

för att det är den senaste årsredovisningen som hela urvalet har hunnit lämna in när studien 

genomfördes. Genom att två olika års årsredovisningar från samma företag studerades gick det 

att tolka olika förändringar och mönster i frivilliga upplysningar hos företagen. 

Inledningsvis lades ett tiotal timmar till att sammanställa ett Excelformulär där all information 

som samlades in i undersökningen kunde sammanföras. För att säkerställa att all information 

tolkades likvärdigt oavsett vem som samlade in materialet fastställdes ett kodningsschema för 

att alla årsredovisningar skulle behandlas och bedömas på samma sätt för att öka trovärdigheten 

och tillförlitligheten till den data som samlades in. Ett tjugotal årsredovisningar granskades 
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tillsammans för att öka tillförlitligheten till det insamlade materialet, sedan diskuterades 

löpande de frågor som dök upp huruvida viss information skulle tolkas för att inga felaktigheter 

skulle uppstå. Informationen som framkom kodades om steg för steg i formuläret för att 

underlätta analysen i ett senare skede. De variabler som granskades är av olika typ och 

behandlades därför olika. Variablerna var antingen registerdata eller tolkningsdata, registerdata 

samlades snabbt in direkt från databasen Retriever Business utan att bearbetas eller tolkas. De 

frivilliga upplysningar som var tolkningsdata handplockades ur årsredovisningarna och varje 

upplysning bearbetades individuellt för att sedan tolkas efter framarbetade kriterier.  

De variabler som klassades som registerdata var företagens lönsamhet, kapitalstyrka och 

storlek. Dessa mättes som kvotvariabler då storleksförhållandena mellan dem har betydelse och 

är direkt jämförbara med varandra (Eliasson, 2011). Variablerna testades för sina samband med 

utlämnande av CSR- och övriga upplysningar och sammanställdes i en korrelationstabell.  

Lönsamhet 

Räntabilitet är ett nyckeltal som visar på företags lönsamhet, och räntabilitet på totalt kapital 

visar hur stor avkastningen är på företagets totala tillgångar. Räntabilitet på totalt kapital räknas 

ut genom att addera rörelseresultat och finansiella intäkter, sedan dividera summan med totala 

tillgångar. Då lönsamhet kan vara en betydande variabel för utlämnande av upplysningar valdes 

detta nyckeltal att granskas. 

Kapitalstyrka 

Skuldsättningsgrad användes i studien för att se på kapitalstrukturen i företagen, det vill säga 

hur stor del av kapitalet som var finansierat med lån respektive eget insatt kapital. 

Skuldsättningsgrad visar på hur kapitalstarkt och räntekänsligt företaget är och räknas ut genom 

att dividera justerade skulder med justerat eget kapital. Justerat eget kapital innebär att skatt på 

obeskattade reserver tas bort medan justerade skulder innebär att skatten för de obeskattade 

reserverna istället läggs på den nuvarande skulden. Skuldsättningsgrad användes i studien för 

att se om kapitalstruktur påverkade antalet upplysningar i företagen. 
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Storlek 

I studien valdes samma variabler för att mäta storlek som användes för urvalsgrupperingen, på 

grund av att företagens storlek i lagen klassificeras utifrån dessa kriterier.  

• Anställda  

• Balansomslutning  

• Nettoomsättning 

Storlek granskades för att det i tidigare forskning anses vara en av de största orsakerna till att 

lämna ut upplysningar, och därför undersöktes om det fanns ett samband mellan 

tilläggsupplysningar och företagets storlek. 

De variabler som kvalitativt bearbetades och klassades som tolkningsdata är: styrelse, bransch, 

region, koncern, revisor och frivilliga upplysningar. All data kodades om till ”dummy” 

variabler där ettor (ja) och nollor (nej) användes för att fungera i analys- och 

statistikprogrammet R Commander. Det innebar exempelvis att om ett företag hade en revisor 

fick de en etta, men om de inte hade en revisor fick de en nolla. Alla variabler testades för sina 

samband till att lämna ut upplysningar. Styrelse, region, koncern och revisor testades även med 

Students t-test för att med hjälp av medelvärde jämföra om skillnader föreligger om företagen 

har respektive inte har den testade variabeln. Bransch testades istället med ett Kruskal-Wallis 

test för att se medianvärdet för att jämföra de olika branscherna mot varandra för att se om 

skillnader föreligger i antalet upplysningar.   

Styrelse 

Styrelse valdes som variabel för att kunna se om skillnader fanns om företagen har en 

professionell styrelse eller inte. Som mått för professionell styrelse var kraven att de skulle 

uppnå kriterierna för att behöva en ordförande, alltså när styrelsen består av fler än 2 ledamöter 

(Bolagsverket, 2016). Styrelsen ansågs vara en viktig faktor att granska för att se om det fanns 

någon skillnad i vilka upplysningar företagen valde att ge ut i förhållande till vilken ägarstruktur 

företaget hade. 

Bransch 

För att se om skillnader fanns hos företag inom olika inriktningar användes bransch för att se 

vilket verksamhetsområde företagen tillhörde. Företagen kategoriserades efter svensk 

näringsgrensindelning, SNI, som beskriver företagens verksamhet och klassificerades sedan på 
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avdelningsnivå (Statistiska centralbyrån, u.å.). Utifrån dessa kodades de om till tre olika 

grupper, tjänste-, handels- och tillverkande företag. Bransch syftade till att undersöka om det 

fanns något samband mellan vilka tilläggsupplysningar som lämnades och vilket 

verksamhetsområde som företaget verkade inom. 

Region 

För att kunna se om skillnader förekom mellan storstadsregioner och glesbygd delades 

företagen in i vilket län de tillhörde för att se om de befann sig nära en storstad. Som 

storstadsregion användes följande län: Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Övriga län 

klassades som glesbygd. 

Koncern 

Då det kan vara av betydelse för antal utlämnade upplysningar att företag ingår i en koncern 

valdes att granska huruvida ett sådant förhållande förelåg. 

Revisor 

Då skillnader kan förekomma om företag använder en revisors tjänster för att granska 

årsredovisningen eller inte kontrollerades även dennes påverkan på antalet frivilliga 

upplysningar. 

Frivilliga upplysningar 

De frivilliga upplysningarna delades in i två grupper för att kunna se vad som påverkar 

utlämnade av upplysningar av både social karaktär och övriga frivilliga upplysningar.   

• CSR-upplysningar  

• Övriga upplysningar 

CSR-upplysningar är de tilläggsupplysningar som är av sociala, etiska eller miljömässiga 

aspekter och som inte är obligatoriska för företagen att lämna. Övriga upplysningar är alla andra 

tilläggsupplysningar som inte är obligatoriska i årsredovisningen. Båda grupperna av 

upplysningar mättes som kvotvariabler då storleksförhållandena mellan dessa och andra 

variabler har betydelse och är direkt jämförbara med varandra (Eliasson, 2011). Under 

datainsamlingen noterades hur många frivilliga upplysningar det totalt fanns och även vilken 

slags upplysningar det var som företagen lämnade. Genom att notera exakt vilka upplysningar 

företagen lämnade och koda om dessa till "dummy" variabler kunde jämförelser göras utifrån 

de olika variabler som ställdes upp i modellen. 
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Sammanställning och jämförelse av insamlad data   

Insamlad data sammanställdes i olika tabeller med den deskriptiva statistiken för de fyra 

grupperna. Fortsättningsvis kommer 2013 att refereras som år 1 och 2015 som år 2 i löpande 

text. 

Tabell 1: Fördelningen av antal upplysningar över åren 

 CSR-upplysningar Övriga upplysningar 

 2013 2015 2013 2015 

Små 43 (40) 10 (10) 99 (58) 68 (60) 

Växande 30 (28) 12 (12) 84 (51) 87 (61) 

Krympande 34 (21) 16 (8) 60 (29) 76 (43) 

Stora 34 (30) 16 (13) 49 (42) 64 (58) 

Siffrorna visar antalet upplysningar som getts ut och inom parentes visas hur många företag som gett 

ut dessa upplysningar.  

Mellan åren har de frivilliga upplysningarna i företagen varierat i antal. I alla grupper mer än 

halverades företagens CSR-upplysningar över åren, vilket visar att viljan att ge ut upplysningar 

om samhällsansvar verkar minska oavsett hur stora företagen är. Den kraftiga minskningen i 

alla grupper tyder på att det har varit viktigare vid ett tidigt skede i företagens livstid att visa att 

de är pålitliga och seriösa än när de etablerat sig ytterligare (Chen et al., 2015; Jain et al, 2015). 

Det går även att spekulera i om minskningen av CSR-upplysningar kan bero på att en 

samhällsförändring skett. Det finns ingen klar regel för hur mycket CSR-upplysningar som ska 

lämnas vilket kan innebära att företagen har minskat ner på CSR-upplysningar till det antal som 

fortfarande kommer att uppfylla omgivningens krav och säkerställa fortlevnad (Wilmshurst & 

Frost, 2000; Coupland, 2005; Bebbington et al., 2008; Hogan & Lodhia, 2011; Parvez & 

Abdullah, 2011; Tan et al., 2016). De övriga upplysningarna har däremot ökat mellan åren i 

alla grupper utom i "små", vilket kan tolkas som att dessa upplysningar är av större vikt än 

CSR-upplysningar för de övriga gruppernas intressenter. Den tolkningen går i linje med 

forskning som menar att företagen måste tillgodose intressenternas olika intressen (Wilmshurst 

& Frost, 2000; Mainardes et al., 2011; Parvez & Abdullah, 2011; Jain et al., 2015). Det tyder 

på att företagen tagit till sig att intressenterna är vägen till framgång och därmed försöker de 

förstå och anpassa sig till dem (Pirsch et al., 2007; Mainardes et al., 2011; Parvez & Abdullah, 

2011).  

Resultatet från undersökningen visar att företagen i "krympande" har lämnat ut fler 

upplysningar efter att storleken i företaget ändrats. Det visar på att det är viktigt för företag i 
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förändring att upplysa sina intressenter om ställningen i företaget (O´Donovan, 2002; Watson 

et al., 2002) eftersom de är avgörande för företagens överlevnad (Pirsch et al., 2007; Parvez & 

Abdullah, 2011).  

"Små" lämnar betydligt fler totala frivilliga upplysningar än "stora" båda åren, vilket går helt 

emot tidigare forskning där det påpekas att större företag lämnar fler upplysningar (Cooke, 

1989; Adams et al., 1998; Taylor & Tower, 2011). Med dessa resultat borde inte 

informationsasymmetrin vara större i mindre företag än vad den är i större företag (Yoon et al., 

2011).  

Nedan visas en korrelationstabell av faktorerna: storlek, kapitalstyrka, lönsamhet, styrelse, 

bransch och region, för båda åren i de olika grupperna. De beroende variablerna som används i 

tabellen är: antal CSR-upplysningar och övriga upplysningar. En del av de oberoende 

variablerna är uppdelade på flera mätvariabler: storlek är uppdelad på antal anställda, 

balansomslutning och nettoomsättning; bransch är uppdelat i tjänsteföretag, handelsföretag och 

tillverkande företag; lönsamhet mäts av räntabilitet på totalt kapital och kapitalstyrka mäts av 

skuldsättningsgrad.  
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Tabell 2: Korrelationstabell av faktorerna mot upplysningar 

 Små Växande Krympande Stora 

 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

Räntabilitet på TK         

CSR-upplysningar 0,229** 0,025 0,216** 0,053 -0,080 0,074 -0,049 -0,194* 

Övriga upplysningar 0,018 -0,018 0,007 -0,132 -0,062 0,128 0,017 0,064 
         

Skuldsättningsgrad         

CSR-upplysningar 0,022 0,239** 0,073 0,093 -0,061 0,006 -0,078 0,102 

Övriga upplysningar 0,171* 0,216** -0,019 -0,094 -0,112 -0,017 -0,068 -0,087 
         

Anställda         

CSR-upplysningar 0,099 -0,074 0,004 0,252** 0,125 0,087 -0,104 -0,094 

Övriga upplysningar -0,076 -0,129 0,188* 0,143 0,354** 0,317** 0,111 0,188* 
         

Balansomslutning         

CSR-upplysningar -0,128 -0,040 -0,094 0,008 0,007 0,155 0,160 0,259** 

Övriga upplysningar 0,178* 0,055 0,055 -0,052 -0,160 0,198* -0,134 -0,167* 
         

Nettoomsättning         

CSR-upplysningar 0,103 -0,067 0,106 0,139 0,220* 0,036 -0,119 -0,133 

Övriga upplysningar 0,034 -0,022 0,241** 0,149 0,229* 0,351** 0,196* 0,234** 
         

Styrelse         

CSR-upplysningar -0,007 -0,134 -0,193* 0,099 0,140 0,159 0,072 0,124 

Övriga upplysningar 0,025 -0,096 -0,148 0,182* 0,060 0,009 -0,010 0,110 
         

Tjänsteföretag         

CSR-upplysningar -0,162 0,000 -0,100 -0,018 0,040 0,119 0,005 0,061 

Övriga upplysningar -0,080 -0,017 -0,080 0,183* -0,409** -0,407** 0,043 0,079 
         

Handelsföretag         

CSR-upplysningar 0,154 0,017 0,046 0,060 -0,013 -0,111 -0,027 -0,095 

Övriga upplysningar 0,004 -0,009 0,191* 0,195* 0,380** 0,383** 0,036 0,032 
         

Tillverkande företag         

CSR-upplysningar 0,047 -0,021 0,118 0,118 -0,074 -0,040 0,025 0,020 

Övriga upplysningar 0,108 0,037 -0,092 -0,039 0,137 0,123 -0,107 -0,156 
         

Region         

CSR-upplysningar -0,014 0,007 0,087 -0,057 -0,076 -0,329** -0,023 0,079 

Övriga upplysningar -0,146 -0,176* -0,024 -0,069 -0,227* -0,217* -0,247** -0,154 
         

Koncern         

CSR-upplysningar -0,195* -0,053 0,075 0,000 0,130 0,082 -0,115 0,087 

Övriga upplysningar -0,037 0,020 -0,129 0,050 0,124 0,201* 0,055 0,131 
         

Revisor         

CSR-upplysningar -0,155 -0,035 -0,104 0,021 0,005 -0,190 0,002 0,050 

Övriga upplysningar -0,080 0,006 -0,007 0,172* 0,204* 0,220* -0,014 0,045 

** Signifikansnivå 5 %   * Signifikansnivå 10 % 
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Lönsamhet 

Tidigare forskning tyder på att verksamheter som är mer lönsamma oftast är mer villiga att 

lämna ut fler upplysningar (Broberg et al., 2010). För att se om detta stämmer har korrelationen 

testats mellan räntabilitet på totalt kapital och CSR-upplysningar samt mellan räntabilitet på 

totalt kapital och övriga upplysningar. Resultatet visar att "små" och "växande" ofta lämnar ut 

fler upplysningar när lönsamheten ökar. I "krympande" hade lönsamheten en negativ effekt på 

upplysningar när de var stora, men positiv påverkan efter de blivit små. De lämnar alltså ut färre 

upplysningar när de är stora och lönsamheten ökar. Det går emot tidigare forskning som säger 

att företag är mer villiga att lämna ut upplysningar när företaget går bra (Hackston & Milne, 

1996; Broberg el al., 2010; Taylor & Tower, 2011). Slutligen i "stora" visade sig en ökad 

lönsamhet påverka företagen att minska på CSR-upplysningar men öka övriga upplysningar. 

Större företag borde enligt forskning lämna fler CSR-upplysningar eftersom omgivningen 

oftast kräver det (Tan et al., 2016) vilket inte stämmer mot resultatet i undersökningen. 

Kapitalstyrka 

Enligt teorier som finns lämnar företag med hög skuldsättningsgrad ut fler frivilliga 

upplysningar då det kan minska kostnaderna på lånat kapital (Broberg et al., 2010). I linje med 

dessa teorier visar resultatet i undersökningen på en stark korrelation mellan skuldsättningsgrad 

och antal upplysningar. För "små" är sambandet starkt både mellan CSR-upplysningar och 

övriga upplysningar och visar med 95% säkerhet att om företagen har hög skuldsättningsgrad 

kommer de att lämna ut fler upplysningar. För övriga grupper verkar skuldsättningsgrad inte 

påverka upplysningar i samma utsträckning. 

Storlek 

Resultatet visar att det inte är någon stor skillnad i mängden upplysningar mellan "små" och 

"stora". Det kan bero på att större företag har en hårdare reglering för vilka upplysningar de ska 

ge ut. Det styrks av tidigare forskning som menar att hårdare reglering bidrar till att företag 

anser att det räcker med de obligatoriska upplysningarna, och därför inte ger ut några frivilliga 

upplysningar (Broberg et al., 2010). Storlek har visat sig ha påverkan på hur mycket 

koncerninformation som ges ut bland företagen som ingår i en koncern. Det innebär att det finns 

en tydlig koppling på att ju större företag det är desto mer frivillig information om koncernen 

ges ut (Cooke, 1989; Adams et al., 1998; Taylor & Tower, 2011). En trolig anledning är att de 

har fler intressenter än mindre företag (Lucas & Lourenço, 2014; Strouhal et al., 2016).   
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Tidigare forskning har påvisat ett samband mellan storlek och utlämnandet av CSR-

upplysningar, ju större företaget är desto fler CSR-upplysningar ges ut (Tan et al., 2016). Det 

är svårt att bekräfta att det stämmer då inte alla variabler för storlek är signifikanta men det går 

att urskilja tendenser mellan storlek och dess betydelse för CSR- och övriga upplysningar. 

Styrelse 

Företag med professionell styrelse lämnar fler frivilliga upplysningar än de som inte har en det, 

och de flesta företag i undersökningen har en professionell styrelse (Broberg et al., 2010). 

Tabell 3: Fördelning av företag med professionell styrelse 

 Företag med professionell styrelse Företag utan professionell styrelse 

 2013 2015 2013 2015 

Små 26 % 28 % 74 % 72 % 

Växande 56 % 62 % 44 % 38 % 

Krympande 67 % 67 % 33 % 33 % 

Stora 59 % 64 % 41 % 36 % 

De tendenser som går att urskilja från de granskade årsredovisningarna är i samklang med 

tidigare forskning, men det inte går att säga med säkerhet att det är så då signifikansnivån inte 

uppnås. I "växande" påvisas det år 1 ett signifikant negativt samband mellan CSR-upplysningar 

och professionell styrelse, vilket innebär att resultatet för företag som är i en växande fas inte 

stämmer överens med forskningen. 

Tabell 4: Medelvärdet av lämnade upplysningar beroende om företagen har en professionell styrelse 

eller inte 

 

Att familjeägda företag lämnar ut fler frivilliga upplysningar än företag som inte är familjeägda 

kan förklara resultatet att "små" och "växande" lämnar fler upplysningar än de andra två 

grupperna (Derouiche et al., 2016). Detta då det är troligare att mindre företag, snarare än större, 

 Företag med professionell styrelse Företag utan professionell styrelse 

 2013 2015 2013 2015 

Små     

CSR-upplysningar 0,42 0,04 0,43 0,13 

Övriga upplysningar 1,03 0,57 0,97 0,72 

Växande     

CSR-upplysningar 0,21 0,15 0,41 0,08 

Övriga upplysningar 0,70 1,00 1,02 0,66 

Krympande     

CSR-upplysningar 0,35 0,17 0,21 0,04 

Övriga upplysningar 0,73 0,90 0,58 0,88 

Stora     

CSR-upplysningar 0,37 0,59 0,29 0,61 

Övriga upplysningar 0,20 0,83 0,08 0,64 
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ägs och drivs av familjer. Företag där ägarna är involverade i företaget tenderar att ge ut mer 

information då ägarna identifierar sig med sina företag. Ofta tenderar de även att göra fler 

investeringar och behöver därför lämna upplysningar för tilltänkta intressenter (Doshi et al., 

2013; Derouiche et al., 2016). Det finns forskning som istället hävdar att fler upplysningar 

lämnas när ägarna inte är med i styrelsen (Broberg et al., 2010), och resultatet går även i linje 

med dessa studier då "stora" inte lämnar ut särskilt mycket färre upplysningar än "små". 

Resultaten i studien visar på att båda dessa teorier verkar stämma.   

Forskning antyder att ledningen i större företag brukar föreslå utlämnande av fler upplysningar 

än vad de gör i mindre företag (Khondkar et al., 2013), men den teorin går emot resultatet då 

"små" och "stora" lämnar ut mer eller mindre samma mängd med upplysningar. Resultatet kan 

däremot gå i linje med forskning som anser att en företagsledning som tror på sin förmåga inte 

är blyga för att avslöja hur dagsformen och framtidsplanerna ser ut (Watson et al., 2002). Det 

hänger även ihop med forskning som hävdar att utlämnande av negativa upplysningar beror på 

styrningen av företaget och att aktivt arbetande styrelser då tenderar att lämna ut fler 

upplysningar (Ettredge et al., 2011).  

Företag i "stora" med professionell styrelse lämnar fler CSR-upplysningar än övriga grupper, 

vilket kan bero på att företag som är mer exponerade för offentlig granskning lämnar ut mer 

information (Broberg et al., 2010). Detta visar på samhällsansvar, att de är pålitliga och seriösa 

i sitt företagande för att göra sig intressanta för affärsrelationer (Chen et al., 2015; Jain et al, 

2015), vilket kan tyda på att företaget försöker anpassa sig till omgivningens förväntningar 

(Deegan, 2002).  

Bransch 

Majoriteten av alla företag i studien är tjänsteföretag, därefter är en mindre del handelsföretag 

och endast ett fåtal verkar inom tillverkningsindustrin. 

Tabell 5: Fördelning av branschtillhörighet 

 Tjänsteföretag Handelsföretag Tillverkande företag 

Små 70 % 18 % 12 % 

Växande 77 % 14 % 9 % 

Krympande 89 % 10 % 1 % 

Stora 88 % 7 % 5 % 

I tjänste- och handelsföretag finns ett starkt samband till utlämnade av övriga upplysningar. 

Med 95% säkerhet kan sägas att "krympande" kommer att lämna ut upplysningar som klassas 
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som övriga, medan det med 90% säkerhet kan sägas att "växande" företag lämnar samma typ 

av upplysning. Detta styrks av forskning som säger att utlämnande av frivilliga upplysningar 

beror på vilken bransch företagen tillhör (Cooke, 1989; Adams et al., 1998; Taylor & Tower, 

2011).   

I motsats till de studier som påvisat att vissa branscher lämnar fler CSR-upplysningar visar 

denna undersökning att alla grupper mer eller mindre lämnar samma mängd av dessa 

upplysningar (Jain et al., 2015). Industrier förväntas ta ett större socialt ansvar och lämna ut fler 

CSR-upplysningar (Tan et al., 2016), men denna undersökning går emot de teorierna då 

resultaten visar att det finns en stor spridning mellan branscherna i utlämnade av frivilliga 

upplysningar (Broberg et al., 2010). 

Tabell 6: Medianen av antal upplysningar i de olika branscherna 

2013 Tjänsteföretag Handelsföretag Tillverkande företag 

Små    

CSR-upplysningar 0,0 1,0 0,5 

Övriga upplysningar 1,0 1,0 1,0 

Växande    

CSR-upplysningar 0,0 0,0 0,0 

Övriga upplysningar 0,0 1,0 0,0 

Krympande    

CSR-upplysningar 0,0 0,0 0,0 

Övriga upplysningar* 0,0 1,0 2,0 

Stora    

CSR-upplysningar 0,0 0,0 0,0 

Övriga upplysningar 0,0 0,0 0,0 

2015 Tjänst Handel Tillverkande 

Små    

CSR-upplysningar 0,0 0,0 0,0 

Övriga upplysningar 1,0 1,0 1,0 

Växande    

CSR-upplysningar 0,0 0,0 0,0 

Övriga upplysningar 1,0 0,0 1,0 

Krympande    

CSR-upplysningar 0,0 0,0 0,0 

Övriga upplysningar* 1,0 1,0 2,0 

Stora    

CSR-upplysningar 0,0 0,0 0,0 

Övriga upplysningar 1,0 1,0 0,0 

* Testet är signifikant med 5 % 
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Ett Kruskal-Wallis test har utförts för att se skillnader mellan hur olika branscher lämnar ut 

upplysningar. Testet visar med 90 % säkerhet att "krympande" företag lämnar ut fler övriga 

upplysningar om de verkar inom tillverkningsindustrin än om de är ett tjänste- eller 

handelsföretag. Det visar att resultatet för "krympande" går i linje med forskning som menar att 

tillverkningsindustrin lämnar fler upplysningar (Broberg et al., 2010). Däremot i övriga grupper 

går det inte att se något mönster som med tillförlitlighet kan säga vilken bransch som lämnar 

flest upplysningar. Detta kan förklaras med att företag känner en press på sig att göra som andra 

etablerade företag, och därför lämnar olika branscher liknande upplysningar (Deegan, 2002; 

Cano-Rodríguez et al., 2017).  

Det går att se tendenser att "små" inte påverkas av vilken bransch de tillhör utan antalet 

upplysningar är samma inom alla branscher. Även detta resultat styrks av studier som visar att 

mindre företag inte påverkas av vilken bransch de tillhör när de väljer att ge ut upplysningar 

(Adams, et al., 1998). I "stora" verkar tillverkande företag lämna färre upplysningar än övriga 

branscher och i "växande" tenderar det istället att vara handelsföretagen som lämnar färre 

upplysningar. År 1 såg resultatet något annorlunda ut mot år 2 vilket kan antyda att samhället 

har förändrats och företagen anpassat sig till yttre förväntningar (Deegan, 2002).  

Region 

I de olika grupperna går det tydligt att se att de flesta företagen finns i en storstadsregion, 

däremot avviker ”små” eftersom endast lite mer än hälften av företagen är verksamma i 

storstadsregioner. 

Tabell 7: Regionsuppdelning mellan storstadsregion och glesbygd 

 Storstadsregion Glesbygd 

Små 59 % 41 % 

Växande 81 % 19 % 

Krympande 82 % 18 % 

Stora 78 % 22 % 

Studien visar att det finns stark negativ korrelation mellan region och antal CSR- och övriga 

upplysningar i "krympande" företag. Det betyder att om de befinner sig i en storstadsregion 

lämnar de ut färre CSR-upplysningar och övriga upplysningar, vilket går i linje med tidigare 

forskning att företag i storstadsregioner väljer att lämna färre upplysningar (Derouiche et al., 

2016).  
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Tabell 8: Medelvärdet av lämnade upplysningar beroende på region 

 

Resultatet på det test som utfördes stämmer överens med forskning att region spelar stor roll 

för utlämnandet av frivilliga upplysningar. Företag som befinner sig i glesbebyggt område 

lämnar ut fler övriga upplysningar än de som är placerade i en storstadsregion, och resultatet 

stämmer i alla fyra urvalsgrupper (Derouiche et al., 2016). Det kan bero på att företag på mindre 

orter har svårare att hitta investerare utanför orten då många väljer att investera lokalt 

(Derouiche et al., 2016). Motivationen till att stilla intressenters behov för företag i glesbygd 

kan ha att göra med att intressenterna är viktiga för att företaget ska vara framgångsrikt (Pirsch 

et al., 2007; Parvez & Abdullah, 2011).  

 Informationsasymmetri är av stor betydelse när företagen väljer hur de vill finansiera sina 

tillgångar då asymmetrin begränsar investeringar. Därför är det ännu viktigare att som 

företagare i glesbygd frivilligt lämna ut information för att undvika risken med att inte hitta 

investerare eller att inte kunna ta ett banklån (Ascioglu et al., 2008; Taylor & Tower, 2011; 

Petacchi, 2015). Vidare kan utlämnandet av övriga upplysningar på glesbygden förklaras av att 

företagen vill visa på hur deras ställning kan komma att se ut i framtiden, vilket de gör genom 

att lämna ut nyckeltal (Courtis, 1996).    

Resultatet för "växande" visar att CSR-upplysningar är vanligare att lämna i storstadsregioner 

än i glesbygd. I "små" och "stora" är skillnaden inte så stor mellan regionerna för hur många 

CSR-upplysningar som lämnas. CSR-upplysningar lämnas ofta för att stilla påtryckningar 

utifrån om miljö-, samhällsfrågor och företagets anställda vilket kan tänkas ske mer i större 

städer (Jain et al., 2015). I glesbygd är det vanligt att företagen är mindre och dessa tenderar att 

hålla inne på information längre (Lucas & Lourenço, 2014), informationen måste 

 Företag i en storstadsregion Företag på glesbygd 

 2013 2015 2013 2015 

Små     

CSR-upplysningar 0,42 0,10 0,44 0,09 

Övriga upplysningar 0,85 0,58 1,20 0,83 

Växande     

CSR-upplysningar 0,32 0,11 0,21 0,16 

Övriga upplysningar 0,83 0,84 0,89 1,00 

Krympande     

CSR-upplysningar 0,29 0,07 0,38 0,38 

Övriga upplysningar 0,56 0,78 1,23 1,38 

Stora     

CSR-upplysningar 0,33 0,18 0,36 0,09 

Övriga upplysningar 0,49 0,69 1,00 1,00 
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kommuniceras rätt för att framstå som trovärdig annars kommer omgivningen att se skeptiskt 

på dem vilket kan skada deras rykte (Watson et al., 2002). 

Koncern 

Att tillhöra en koncern är väldigt vanligt, särskilt bland större företag eller företag som är på 

gränsen mellan att vara större eller mindre. Däremot verkar ”små” företag inte ingå i ett 

koncernförhållande i samma utsträckning. 

Tabell 9: Fördelning av vilka företag som är med i en koncern 

 Företag som är med i en koncern Företag som ej är med i koncern 

 2013 2015 2013 2015 

Små 22 % 27 % 78 % 73 % 

Växande 64 % 75 %  36 % 25 % 

Krympande 96 % 94% 4 % 6 % 

Stora 93 % 94 % 7 % 6 % 

Företag i "små" som ingår i koncerner lämnar ut färre CSR-upplysningar än om de inte ingår i 

en koncern. Detta kan bero på att samhällsansvar inte är en betydande faktor för dessa företag 

(Chen et al., 2015; Jain et al, 2015). Resultatet för "växande" går i linje med forskningen att 

företagen lämnar ut fler upplysningar när de går bra, som går att tolka att det gör när företagen 

går från att vara ett mindre till att vara ett större företag. 

Tabell 10: Medelvärdet av lämnade upplysningar beroende på koncernförhållande 

 

Tidigare forskning menar att företag lämnar fler upplysningar när de kan redovisa bra 

ekonomiska resultat som kan visa på positiva trender inom företaget vilket styrker studiens 

resultat (Hackston & Milne, 1996; Broberg el al., 2010; Taylor & Tower, 2011). Det kan tolkas 

som att de företag som inte ger ut upplysningar istället har sämre ekonomiska förhållanden, 

 Företag med i en koncern Företag ej med i en koncern 

 2013 2015 2013 2015 

Små     

CSR-upplysningar 0,23 0,07 0,49 0,11 

Övriga upplysningar 0,91 0,70 1,01 0,67 

Växande     

CSR-upplysningar 0,33 0,12 0,25 0,12 

Övriga upplysningar 0,73 0,92 1,03 0,72 

Krympande     

CSR-upplysningar 0,32 0,13 0,00 0,00 

Övriga upplysningar 0,71 0,94 0,00 0,00 

Stora     

CSR-upplysningar 0,32 0,17 0,57 0,00 

Övriga upplysningar 0,61 0,79 0,43 0,33 
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vilket resultatet i medelvärdena från företag i "krympande" som ej är med i koncern kan tolkas 

som, just därför att de minskar i storlek. Det kan bero på att företag väljer att lämna ut de 

upplysningar som behövs för att bibehålla sitt rykte, och då utelämnas gärna upplysningar som 

visar att företaget går dåligt om de inte är obligatoriska (Deegan, 2002; Doshi et al., 2013). 

Vidare kan antydas att flest CSR-upplysningar lämnar "stora" som inte ingår i en koncern vilket 

kan tyda på att de försöker styrka sin trovärdighet genom att uppfylla omgivningens 

förväntningar på samhällsansvar (Wilmshurst & Frost, 2000; Coupland, 2005; Bebbington et 

al., 2008; Hogan & Lodhia, 2011; Parvez & Abdullah, 2011; Tan et al., 2016).  

Revisor 

Det är betydligt vanligare i större företag och de företag som ligger på gränsen att de använder 

sig av revisorers tjänster än att mindre företag gör det.  

Tabell 11: Fördelning av företag med revisorer 

 Företag med revisor Företag utan revisor 

 2013 2015 2013 2015 

Små 40 % 35 % 60 % 65 % 

Växande 86 % 90 % 14 % 10 % 

Krympande 86 % 86 % 14 % 14 % 

Stora 97 % 98 % 3 % 2 % 

Det finns ett starkt samband mellan att ha en revisor och utlämnade av övriga upplysningar i 

"växande" och "krympande", vilket tolkas som att företag inom dessa grupper som har revisor 

lämnar fler av den typen av upplysningar. En förklaring till att företag som blir granskade av 

revisorer lämnar fler övriga upplysningar än företag som inte har revisor kan förklaras av att 

företag som blir kontrollerade är mer villiga att lämna ut information för att undvika djupare 

granskning (Broberg et al., 2010).  
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Tabell 12: Medelvärdet av lämnade upplysningar beroende på om företagen har en revisor eller inte 

 

Studien visar att revisorer endast påverkar "små" och "växande" år 1 i utlämnade av CSR-

upplysningar, i övrigt påverkar inte revisorer någon av grupperna vid utlämnade av CSR. Det 

kan tyda på att företagen bara lämnar upplysningar som är av betydelse för dem (Cooke, 1989) 

Revisorer verkar inte heller ha betydelse för utlämnandet av övriga upplysningar för "små", 

däremot i övriga grupper tyder resultatet på att revisorer påverkar företagen att lämna ut 

upplysningar. Det kan förklaras av att företag som själva väljer vilka frivilliga upplysningar de 

ska ge ut ofta minskar ner mängden för att minska kostnaderna (Einhorn, 2005).  

Alla grupper som har revisor tenderar att lämna ut ungefär samma mängd upplysningar, vilket 

kan gå i linje med forskning som antyder att upplysningar kan användas för att övertyga 

omgivningen om att företaget är pålitligt. Revisorer kan tänkas hjälpa företagen att använda 

upplysningar till att rikta intresset till områden företagen vill uppmärksamma istället för att rikta 

blickarna mot sådant de vill hålla för sig själva (Deegan, 2002; Watson et al., 2002). Att lämna 

ut frivilliga upplysningar ger ofta en högre kostnad men kan göra att företaget framstår bättre 

och därför lämnas upplysningar tills det ger maximal nytta för företaget (Broberg et al., 2010; 

Jain et al., 2015; Derouiche et al., 2016).  

Specificering av frivilliga upplysningar 

Tabellen nedan visar alla frivilliga upplysningar som lämnats i årsredovisningarna och 

redovisar hur många företag som lämnat respektive upplysning. 

  

 Företag med revisor Företag utan revisor 

 2013 2015 2013 2015 

Små     

CSR-upplysningar 0,33 0,09 0,50 0,11 

Övriga upplysningar 0,88 0,69 1,07 0,68 

Växande     

CSR-upplysningar 0,28 0,12 0,43 0,10 

Övriga upplysningar 0,84 0,92 0,86 0,40 

Krympande     

CSR-upplysningar 0,31 0,10 0,30 0,30 

Övriga upplysningar 0,77 0,98 0,10 0,30 

Stora     

CSR-upplysningar 0,34 0,16 0,33 0,00 

Övriga upplysningar 0,60 0,77 0,67 0,50 
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Tabell 13: Fördelning på vilka frivilliga upplysningar företagen gett ut 

Frivilliga upplysningar Små Växande Krympande Stora 

Upplysningarna gäller: 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

CSR-upplysningar:         

Miljöåtgärder  1 1 2 3 0 0 1 2 

Könsfördelning i styrelsen  0 0 3 7 1 0 0 0 

Information om företaget  0 0 4 5 4 2 2 4 

Information om koncernen  0 0 0 0 3 1 10 10 

Årsstämma  35 2 25 2 14 1 19 2 

Redovisningskonsult  6 7 1 2 2 3 0 0 

         

Övriga upplysningar:         

Vinstmarginal  9 2 5 1 1 0 2 1 

Vinst per aktie  3 0 1 0 0 0 1 0 

Skuldsättningsgrad  0 0 0 0 1 1 0 0 

Likviditet  6 2 5 5 3 2 5 4 

Avkastning på eget kapital  10 3 13 10 7 8 7 7 

Avkastning på totalt kapital  6 2 10 7 5 5 6 4 

Avkastning sysselsatt kapital  5 2 1 1 0 0 0 0 

Rörelsemarginal  3 1 0 0 4 5 0 3 

Nyckeltalsdefinition  55 57 44 57 27 43 38 53 

Kassaflödesanalys  0 1 0 0 0 0 1 1 

Tabellen visar antalet av de olika upplysningarna som getts ut i de två åren i de olika grupperna. Dessa 

upplysningar är de som framkommit i undersökningen.  

Då intressenter anses vara en viktig del av företagsorganisationen är de måna om att vårda 

relationen till dem (Deegan, 2002). Det innebär att företagen hela tiden försöker övertyga sina 

intressenter att de agerar optimalt beroende på besluten som företagen fattar (Watson et al., 

2002; Taylor & Tower, 2011; Tan et al., 2016). Några av de mindre företagen har valt att 

upplysa om att företaget använt sig av redovisningskonsult, vilket kan övertyga omgivningen 

och samhället att företaget har agerat optimalt utifrån deras förutsättningar. Företag som gränsar 

till att vara stora eller redan är större tenderar istället vara mer måna att ge ut information om 

själva företaget. Sådan information kan handla om företagets vision och mission, ett uttalande 

från företagets VD eller andra allmänna saker om företaget som inte är nödvändiga att ha med 

i sin årsredovisning. Det tyder på att företagen vill påverka samhället och dess syn på dem 

(Deegan, 2002; Coupland 2005). Det som framförallt motiverar företagen till att ge ut 

upplysningar är att tillfredsställa intressenterna, då det är dem som är nyckeln till företagets 

framgångar (Pirsch et al., 2007; Parvez & Abdullah, 2011). Det innebär att det indirekt är 

intressenterna som bestämmer vilka upplysningar som ska lämnas (Mainardes et al., 2011).  
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Studien visar att företag som balanserar på gränsen mellan att vara större och mindre ofta väljer 

att visa på könsfördelningen i styrelsen, vilket kan tyda på att förändringar i sociala normer och 

värderingar motiverat till omorganisering (O´Donovan, 2002). Företag med ägare som är 

involverade i verksamheten brukar ge ut mer icke finansiell information, ofta på grund av de 

identifierar sig med företaget och vill visa upp att de är framgångsrika (Doshi et al., 2013; 

Derouiche et al., 2016). Det kan bekräftas av denna undersökning då den upplysning som visade 

sig vara vanligast att lämna i alla grupper var nyckeltalsdefinition båda åren och årsstämma år 

1. Genom att många företag väljer att identifiera vilka som är deras intressenter kan de 

tillgodose intressen och förväntningar genom att anpassa upplysningarna därefter (Wilmshurst 

& Frost, 2000; Mainardes et al., 2011; Parvez & Abdullah, 2011; Jain et al., 2015). Resultaten 

i studien kan innebära att företagen tagit till sig vad intressenterna har för intressen och därför 

valt att utesluta årsstämma, då denna upplysning minskades kraftigt i alla grupper mellan första 

och andra året. Nyckeltalsdefinition däremot ökade mellan åren i alla grupper vilket antyder att 

den är viktig.  

Upplysningar kan också sporra företag att förbättra sina resultat. Genom att förse banker och 

investerare med information kan deras osäkerhet minskas, och på detta sätt kan eventuellt 

kapitalkostnader minskas (Watson et al., 2002; Doshi et al., 2013). Det går att se tendenser till 

att företagen i undersökningen väljer att visa nyckeltal. Företagen i "små" och "växande" gav 

ut nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital, vilket kan bero på att de är mer beroende av vad 

intressenterna anser om dem. När företag ger ut mer information än vad som behövs bidrar det 

till att informationsasymmetrin minskas (Watson et al., 2002; Bertomeu & Magee, 2015), vilket 

kan underlätta investeringar för företagen (Ascioglu et al., 2008). Den teorin bekräftas då 

"växande" var gruppen där flest företag gav ut övriga upplysningar år 2. Upplysningar om 

företaget ökade mellan åren för "växande" och "stora", även om det totala antalet CSR-

upplysningar minskade mellan åren för alla grupper.  

Samband mellan studiens faktorer och specifikt utlämnade upplysningar 

Korrelationen mellan de olika undersökningsvariablerna och olika typer av nyckeltal testades, 

men för att kunna tolka resultaten användes endast de värden som var signifikanta. Resultaten 

från testerna är uppdelade i tre tabeller där den första visar lönsamhet, kapitalstyrka och 

storlek. Andra tabellen visar bransch och den sista tabellen visar dels styrelse och region, men 

även koncern samt revisor för att se om dessa variabler påverkar vilken typ av upplysning 

som ges ut.  
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Tabell 14: Korrelationstabell av lönsamhet, kapitalstyrka och storlek mot olika frivilliga upplysningar  

 Små Växande Krympande Stora 

 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

Räntabilitet på TK         

Årsstämma 0,23*  0,27*      

Miljöåtgärd    0,35**     

Likviditet        0,19* 

Företagsinformation        -0,21* 
         

Skuldsättningsgrad         

Avkastning syss.kap. 0,20* 0,60**       

Nyckeltalsdefinition  0,17*   -0,28*    

Avkastning EK 0,20*        

Avkastning TK 0,17*        

Miljöåtgärd 0,56** 0,87**       

Koncerninformation        0,18* 
         

Anställda         

Vinstmarginal       0,21* 0,37** 

Vinst/aktie       0,33**  

Årsstämma    0,22*     

Nyckeltalsdefinition   0,23*  0,26*    

Avkastning på EK     0,40** 0,36*   

Avkastning på TK     0,41**    

Likviditet    0,22*  0,23*  0,17* 

Miljöåtgärd    0,31**     

Företagsinformation      0,28*   

Skuldsättningsgrad     0,40** 0,43**   

Redovisningskonsult   0,37**      
         

Balansomslutning         

Nyckeltalsdefinition   0,17*     -0,21* 

Avkastning på EK 0,29**        

Avkastning på TK 0,25*        

Rörelsemarginal 0,21*        

Koncerninformation       0,43** 0,42** 
         

Nettoomsättning         

Avkastning syss.kap.   0,34**      

Vinstmarginal       0,21*  

Vinst/aktie   0,34**    0,42**  

Nyckeltalsdefinition     0,35**   0,20* 

Avkastning på EK   0,22* 0,18*  0,44** 0,17*  

Avkastning på TK      0,36**   

Rörelsemarginal        0,25* 

Likviditet      0,38**   

Fördelning styrelse    0,17* 0,29*    

 ** Signifikansnivå 5 %   * Signifikansnivå 10 % 

Tabellen visar endast de värden som har en signifikans på 5 % eller 10 % 
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Studien visar att lönsamhet generellt påverkar utlämnade av CSR-upplysningar i alla grupper 

utom "krympande", men det finns inget specifikt mönster i vilken typ av upplysning som 

påverkas. Företag i "växande" lämnade år 2 framförallt upplysningar om miljöåtgärder när 

lönsamheten ökar, vilket kan bero på att de vill öka trovärdigheten och göra sig intressanta för 

affärsrelationer (Chen et al., 2015; Jain et al, 2015).   

Skuldsättningsgrad påverkar starkt utlämnandet av både CSR- och övriga upplysningar i "små". 

Vid en ökad skuldsättningsgrad ökar företagen mängden upplysningar, vilket kan bero på att 

företagen vill visa att det lånade kapitalet används på ett effektivt sätt för att kunna minska 

kapitalkostnaderna (Broberg et al., 2010). Mindre företag får ofta sin inkomst från ett fåtal 

källor, och därför är det viktigt att för dem att ha en möjlighet att kunna ta lån i tid (Taylor & 

Tower, 2011).  

När det kommer till faktorerna för storlek syns det att antalet anställda inte påverkar någon 

specifik upplysning i "små". I övriga grupper påverkar anställda utlämnandet av upplysningar 

inom både CSR och övriga, framför allt i "krympande". Ökad balansomslutning påverkar 

mestadels "små" år 1 till att lämna ut övriga upplysningar, då framförallt information om 

avkastning på eget kapital. I "stora" innebär en ökad balansomslutning istället att de kommer 

lämna ut information om koncernen om de ingår i ett sådant förhållande. Nettoomsättningen 

har inget samband mot upplysningar i "små", men däremot i övriga grupper visar det på ett 

starkt samband med flera olika typer av upplysningar. Resultatet visar att storlek är en 

betydande faktor för alla grupper vid utlämnade av upplysningar, vilket går i linje med 

forskningen. Tidigare forskning menar även att kvaliteten på upplysningar har att göra med 

storlek och att det är den betydande faktorn för upplysningsmönster (Lee, 2017). Däremot kan 

utläsas att mindre företag i större utsträckning lämnar upplysningar i form av nyckeltal än vad 

större företag gör. Det kan ha att göra med att det är viktigare för mindre företag att ha uppsikt 

över sina nyckeltal för att ha möjlighet att agera i tid om något händer (Taylor & Tower, 2011), 

och att mindre företag framförallt använder nyckeltal för att visa upp för omgivningen hur 

företagets ställning ser ut idag samt vad de har presterat (Courtis, 1996: Watson et al., 2002).   
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Tabell 15: Korrelationstabell av branscher mot olika frivilliga upplysningar 

 Små Växande Krympande Stora 

 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

Tjänsteföretag         

Avkastning syss.kap.   -0,18*      

Vinstmarginal       -0,17* -0,27* 

Vinst/aktie   -0,18*    -0,27*  

Årsstämma -0,25*        

Nyckeltalsdefinition   -0,14*  -0,37** -0,20*   

Avkastning på EK     -0,33* -0,30*   

Avkastning på TK     -0,25* -0,25*   

Rörelsemarginal     -0,30* -0,43**   

Likviditet     -0,37** -0,48**   
         

Handelsföretag         

Avkastning syss.kap.   0,25*      

Vinstmarginal       0,24* 0,37* 

Vinst/aktie   0,25*    0,37**  

Årsstämma 0,20*        

Nyckeltalsdefinition   0,22*  0,33*    

Avkastning på EK     0,37** 0,33**   

Avkastning på TK     0,28* 0,28*   

Rörelsemarginal      0,28*   

Likviditet     0,40** 0,52**   
         

Tillverkande företag         

Avkastning på TK 0,17*        

Rörelsemarginal     0,49** 0,43**   

 ** Signifikansnivå 5 %   * Signifikansnivå 10 % 

Tabellen visar endast de värden som har en signifikans på 5 % eller 10 % 

När det gäller olika branscher visar resultaten att det i "krympande" tjänsteföretag finns ett 

starkt negativt samband mot finansiella nyckeltal, vilket innebär att dessa lämnar färre 

upplysningar. Det kan bero på att dessa företag går sämre och därför vill hålla inne på 

information som kan skada deras rykte hos intressenter (Lucas & Lourenço, 2014). Ett starkt 

samband finns även när det gäller "krympande" handelsföretag, men denna gång positivt, vilket 

innebär att dessa företag istället lämnar ut fler upplysningar av finansiellt slag om det är ett 

handelsföretag. Det kan innebära att handelsbranschen är en bransch med snabba förändringar 

på marknaden där det är viktigt att ha koll på nyckeltal för att verksamheten ska kunna hålla 

rätt kurs (Taylor & Tower, 2011). Vidare kan det bero på att konsumentinriktade företag ofta 

noga väljer vilka upplysningar de ska lämna ut för att de vill att konsumenter ska få en positiv 

uppfattning om företaget (Hackston & Milne, 1996).   
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Resultatet visar att tillverkande företag har väldigt få samband mot övriga upplysningar, och 

det finns inget samband alls mot CSR-upplysningar. Det går emot teorierna att 

tillverkningsbranschen skulle lämna fler upplysningar om påverkan på samhället (Hackston & 

Milne, 1996). Det som sticker ut hos tillverkande företag är att det i "krympande" finns ett 

samband mellan bransch och att upplysa om rörelsemarginal, det kan bero på att de vill försöka 

upprätthålla sin status (O´Donovan, 2002). 

Tabell 16: Korrelationstabell av styrelse, region, koncern och revisor mot olika frivilliga upplysningar  

 Små Växande Krympande Stora 

 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

Styrelse         

Årsstämma   -0,23*      

Likviditet    0,18*  -0,24*   

Fördelning styrelse    0,19*     

         

Region         

Avkastning syss.kap. -0,18* -0,17*       

Årsstämma      -0,25*   

Nyckeltalsdefinition     -0,23* -0,24*   

Avkastning på EK     -0,21*   0,23* 

Avkastning på TK -0,22*    -0,30* -0,30* -0,27* 0,26* 

Likviditet  -0,17*  -0,24*   -0,21*  

Kassaflödesanalys       -0,19* -0,19* 

Fördelning styrelse     -0,25*    

Företagsinformation     -0,20*    

Koncerninformation       0,18* 0,18* 

Skuldsättningsgrad     -0,25* -0,25*   

Redovisningskonsult   -0,21*   -0,26*   

         

Koncern         

Avkastning syss.kap.    -0,17*     

Årsstämma -0,19*      -0,27*  

Nyckeltalsdefinition      0,30*   

Miljöåtgärd 0,19*        

         

Revisor         

Årsstämma   -0,17*      

Nyckeltalsdefinition     0,31* 0,24*   

Likviditet -0,21*        

Redovisningskonsult    -0,19*     

 ** Signifikansnivå 5 %   * Signifikansnivå 10 % 

Tabellen visar endast de värden som har en signifikans på 5 % eller 10 % 

En professionell styrelse visas ha betydelse för de företag som gränsar till att vara större vid val 

av upplysningar. För "växande" fanns ett samband mellan att ha professionell styrelse och att 



34 

 

lämna ut upplysningar om likviditet samt könsfördelning i styrelsen. Däremot visade det att de 

oftare lämnar ut information om årsstämman när styrelsen inte var professionell. Det kan 

förklaras av att familjeföretag oftare lämnar ut mer frivillig information än andra (Derouiche et 

al., 2016) och att ägare som är involverade i företaget oftare lämnar ut mer icke-finansiell 

information (Doshi et al., 2013).  

Att befinna sig i en storstadsregion visar i alla grupper utom "stora" på ett negativt samband för 

både CSR- och övriga upplysningar, vilket visar att företag i storstadsregioner lämnar ut färre 

frivilliga upplysningar än företag på glesbygden. Det beror på att företag på glesbygden har 

svårare att locka utomstående investerare, därför behöver de lämna fler upplysningar som bidrar 

till att locka investerare och ge bättre underlag för bankerna (Derouiche et al., 2016). I "stora" 

däremot finns ett positivt samband med att befinna sig i en storstadsregion och att lämna 

upplysningar om koncerninformation samt avkastning.   

Koncernförhållanden visar inga entydiga samband mot en specifik upplysning i de olika 

grupperna. Det indikerar att företagen inte påverkas av eventuellt koncernförhållande vid valet 

av vilka upplysningar som ska lämnas. Vidare går det inte heller att se något direkt samband 

mellan att ha en revisor och utlämnandet av olika typer av upplysningar i de olika grupperna.  
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Diskussion  

Lönsamma företag tenderar att lämna ut fler upplysningar som syftar till att visa på 

samhällsansvar. Detta skulle kunna ha att göra med att lönsamma företag har fler intressenter, 

och därför lämnar ut upplysningarna för att styrka eller bibehålla sitt rykte. Lämnar de ut 

upplysningar av miljö- eller samhällskaraktär visar det att de är seriösa och pålitliga, vilket kan 

vara ett försök till att skapa långsiktiga affärsrelationer. Det går att se tydliga kopplingar till att 

kapitalstruktur påverkar upplysningarna i mindre företag, då de som har en hög 

skuldsättningsgrad lämnar ut fler upplysningar. En högre skuldsättningsgrad hos företagen 

bidrar till att de lämnar upplysningar om avkastning som kan tyda på att de vill attrahera 

investerare och öka möjligheterna till banklån med fördelaktiga räntor för att sänka 

kapitalkostnaderna. Studien visar även att mindre företag lämnar betydligt fler frivilliga 

upplysningar totalt sett än större företag vilket går helt emot forskningen där det påpekas att 

större företag lämnar fler upplysningar. Det skulle kunna bero på att större företag har mer 

kapital och intäkter att tillgå och därför inte är lika beroende av att ta lån. Mindre företag lämnar 

däremot ofta ut upplysningar i form av nyckeltal som kan ha att göra med att företaget vill visa 

på stabilitet för att stärka förtroendet gentemot just långivare.  

Det som går att utläsa av resultatet är att framförallt företag i förändring är beroende av frivilliga 

upplysningar, och då speciellt företag som är på väg att krympa. Det kan bero på att krympande 

företag är beroende av att visa på en trovärdighet för att kunna upprätthålla sin status, detta för 

att försöka rädda verksamheten innan den nedåtgående trenden leder till konkurs. Vidare är 

växande företag beroende av utomstående investerare för att kunna expandera verksamheten 

och behöver därför lämna ut fler frivilliga upplysningar som visar att det är lönsamt att investera 

i företagen.    

Att ha en professionell styrelse var något som förväntades ha större betydelse än vad som 

faktiskt förelåg. Resultatet visar att familjeägda mindre företag utan professionell styrelse 

tenderar att lämna lika många upplysningar som de större företagen med en professionell 

styrelse. Det tyder på att företagsstrukturen faktiskt inte spelar någon roll i utgivandet av 

upplysningar eftersom företag med eller utan professionell styrelse lämnar ungefär samma 

mängd upplysningar. Däremot skulle en mer noggrann studie på detta möjligen kunna peka på 

att de lämnar ut olika upplysningar. Samhällets normer och värderingar förändras med tiden, 

vilket innebär att även företagens organisationer förändras. Att frivilligt lämna upplysning om 

könsfördelningen inom organisationen var inte så vanligt, men denna upplysning kan komma 
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att bli mer populär i framtiden då jämställdhet inom styrelser är något som anses allt viktigare 

i dagens samhälle.   

 I studien har framkommit att företag i storstäder ger ut mer CSR-upplysningar än företag på 

glesbygden. Det kan bland annat bero på att företag i glesbygd fokuserar på att lämna 

upplysningar som ska påvisa företagets ekonomiska ställning snarare än att påtala vad de gör 

för samhället. Företagen i storstadsregioner lämnar oftare CSR-upplysningar än de på 

glesbygden, vilket kan bero på att de flesta företagen finns i storstadsregioner och de behöver 

visa mer vad de gör för samhället för att kunna upprätthålla sin status och konkurrera mot andra 

företag. Att region har betydelse för vilka slags upplysningar som företagen väljer att framhäva 

i sin årsredovisning är en faktor som lätt glöms bort.  

Några starka kopplingar för branschens betydelse har inte gått att se i denna studie, dock 

tenderar företag inom handelsbranschen lämna fler upplysningar än de andra två branscherna. 

Tillverkningsindustrin nämns som en bransch som lämnar fler CSR-upplysningar, men några 

sådana samband har inte denna studie kunnat påvisa då de inte lämnar mer än de andra. Det går 

dock att spekulera i om det beror på att endast 7 % av alla företag i undersökningen visat sig 

vara tillverkande företag.   

Det är betydligt vanligare att företag ingår i en koncern än vad som anades innan studien 

påbörjades. Att ingå i en koncern tenderar ha ett negativt samband med utlämnande av 

upplysningar, företag i ett koncernförhållande lämnar alltså färre upplysningar. Det skulle 

kunna bero på att dessa mestadels handlar med bolagen inom koncernen och att det därför inte 

behövs upplysningar. Det kan även kunna bero på att koncerner har en egen mall för hur 

årsredovisningen ska upprättas, och därför lämnar företagen inte ut mer upplysningar än vad 

koncernen kräver. En koppling med stark korrelation visades finnas mellan att vara i ett 

koncernförhållande och att ha en revisor. Dock är inte heller revisor den avgörande faktorn för 

utlämnandet av upplysningar, men det kan till viss del påverka. En revisor skulle kunna vara 

ett hjälpmedel för företagen till att kunna maximera nyttan med upplysningar. Förutom att 

granska årsredovisningen kan en revisor hjälpa företagen på många sätt, bland annat genom att 

informera om vilka upplysningar de kan behöva ge ut. När företaget använder sig av revisorers 

tjänster kommer deras kostnader öka, men troligtvis kommer det gynna företaget till att i 

framtiden låta det nå sin fulla potential.     
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Slutsats 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur mindre företag använder sig av frivilliga 

upplysningar i årsredovisningen och jämföra resultatet mot större företag. För att nå målet har 

det klargjorts för i vilken utsträckning företag lämnar frivilliga upplysningar, om det kan 

förklaras av företagens ekonomiska situation, storlek, styrelse, bransch eller region och därefter 

vilken typ av upplysningar företagen väljer att lämna. Denna studie motsäger till viss del 

tidigare forskning då de hävdar att större företag lämnar fler upplysningar, men tester i 

undersökningen visar att mindre företag snarare lämnar ut fler eller lika många frivilliga 

upplysningar som de större företagen de olika åren. Studien visar även att mindre företag med 

hög skuldsättningsgrad med stor sannolikhet lämnar ut mått för avkastning, vilket tyder på att 

de kan vara beroende av att informera långivare om företagets ställning. Företagen som gränsar 

mellan att vara större och mindre har ett starkt samband mellan vilka upplysningar de ger ut 

och företagets storlek. Det kan förklaras av att de är beroende av att visa upp företagens styrkor 

för att kunna växa eller överleva på marknaden.  

Resultatet visar tydligt att vissa frivilliga upplysningar var populära att lämna under första året 

men de minskades kraftigt till andra året. Det kan ha sin förklaring i att dessa var obligatoriska 

upplysningar att lämna för några år sedan, men att kunskapen om lagförändringar släpar efter. 

Resultatet visar på att de populäraste upplysningarna som lämnats troligtvis beror på 

rekommendationer från branschorganisationer och att företagsledningen inte varit uppdaterade 

på de lagändringar som kommit för att minska på mängden upplysningar. Det innebär att det 

kommer ta tid innan de senaste lagändringarna utnyttjas till fullo för att minska den 

administrativa bördan om företagen följer samma trend som resultaten visar.  

CSR-upplysningar har halverats över åren i alla företag vilket säger emot forskning som hävdar 

att det blir allt viktigare. Studien visar att mindre företag även lämnade färre övriga 

upplysningar år 2 än år 1, men ändå lämnar de ut långt mycket fler upplysningar än vad som 

behövs. Upplysningar har visats vara viktiga för mindre företag, men att upplysningarna ändå 

minskat antyder att företagen tar till sig att de inte behöver lämna lika mycket information idag. 

Hur resultatet ser ut de kommande åren med de senaste lagändringarna skulle vara av intresse 

för att utröna huruvida mindre företag väljer att lämna ut färre upplysningar. 

Det går inte att se någon klar struktur i hur företag väljer att lämna frivilliga upplysningar utan 

det tenderar snarare att vara en kombination av flertalet faktorer som är avgörande. Alla faktorer 

som kan påverka företagens frivilliga upplysningar har inte tagits upp i denna studie vilket kan 
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påverka resultatet, om andra faktorer hade studerats kunde resultatet av vad som påverkar 

frivilliga upplysningar blivit annorlunda. En faktor som kan ha påverkat resultatet är huruvida 

företagen upprättat sin egen årsredovisning eller om de är styrda av specifika mallar om de 

anlitar utomstående hjälp. En faktor som kan påverka utformningen av årsredovisningen skulle 

kunna vara redovisningskonsulter, de gör redovisningen åt flera företag och kan därför välja att 

utforma den på ett visst sätt utifrån vad de tidigare gjort.  

Vidare går det att reflektera över om resultatet skulle blivit annorlunda om slumpgeneratorn 

tagit fram andra företag. Bland annat på grund av att endast ett fåtal företag som togs fram till 

studien var verksamma inom tillverkningsbranschen, om ett annat urval slumpats fram med fler 

tillverkande företag hade det kanske gått att se ett tydligare resultat om hur det funkar i den 

branschen.  

Det som framkommit i studien är att det inte alltid finns något klart samband mellan de teorier 

som finns och de upplysningar som företagen har valt att lämna. I vissa fall stämmer teorierna 

bra överens med vad som framkommit i denna studie medan det andra gånger inte stämt lika 

bra. Alla företag är unika och alla enskilda faktorer spelar sin viktiga roll för vissa intressenter, 

så vilka upplysningar företagen lämnar beror nog till stor del på vad det enskilda företaget har 

för agenda. Sammanfattningsvis har alla faktorer sin specifika betydelse för upplysningarnas 

vara eller icke vara.  
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Resultaten av de senaste förändringarna av minskade upplysningskrav i ÅRL kommer visa sig 

först i årsredovisningarna som lämnas in under 2017. På grund av detta syns inte resultatet av 

den senaste lagändringen i denna studie. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att göra en 

liknande studie när årsredovisningarna som berörs av ändringen publicerats. Samma studie 

skulle kunna genomföras på nytt men att involvera en större mängd företag att granska för att 

ge ett starkare resultat. Ett annat förslag är att studera varför mindre företag lämnar fler 

upplysningar än de behöver. Vidare vore det intressant med en studie om varför CSR-

upplysningar har minskat i antal fastän det påpekas vara av stor vikt för företagens rykte och 

överlevnad.  
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