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Abstract 
This paper examines if the level of voluntary disclosure in financial reports affects the cost of 

equity capital for industrial companies listed on Nasdaq OMX Stockholm. Furthermore, the 

paper aims to answer if there's a difference in how annual reports and more timely reports 

affect the cost of equity capital for the companies. We use a quantitative approach where we 

analyze the selected companies and their financial reports in correlation and regression tests. 

The study includes 64 companies whose reports are assessed by a self-constructed disclosure 

index. Our results indicate that voluntary disclosures in annual and more timely reports are 

associated with our proxy for companies cost of capital. Although our correlation tests show 

us that there is a negative association between the voluntary disclosures and our proxy for cost 

of capital, our regression models can’t identify any association. Furthermore, we can’t find a 

statistically significant difference in association between the voluntary disclosures in the 

annual reports or in the more timely reports and the proxy for cost of capital. 

 

The study is written in Swedish. 
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II 
 

Sammanfattning 
För att kommunicera med intressenter använder sig företag bland annat utav finansiella 

rapporter. Rådande lag reglerar stora delar av hur dessa rapporter ser ut, men samtidigt lämnas 

utrymme för företagen att själva avgöra hur omfattande rapporterna skall vara. Variationen i 

omfattningen av information i företagens rapporter väcker således intresset att undersöka 

varför företagen väljer att redovisa olika mycket information. En del forskare menar att det 

finns ett samband mellan mängden utgiven information och företagens kapitalkostnad. 

Beaktande av tidigare forskning blir syftet med studien att identifiera sambandet mellan 

avkastningskravet på eget kapital och upplysningsnivån i årsredovisningar samt 

delårsrapporter hos industriföretag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Vidare skall studien 

även ge en inblick i huruvida informationskällan påverkar sambandet, det vill säga om det 

finns eventuella skillnader mellan hur upplysningsnivåerna i årsredovisningar respektive 

delårsrapporter påverkar kapitalkostnaden. Studien avgränsas till perioden 1 januari 2015 till 

den 31 december 2015. Vidare avgränsas studien även till industriföretag noterade på OMX 

Nasdaq Stockholm. Studien omfattar 64 stycken företag, vilket inneburit att 128 stycken 

rapporter har använts. Samtliga rapporter har bedömts utifrån ett egenkonstruerat 

upplysningsindex. Vid de statistiska testerna för sambandet har variablerna Upplysningsnivå, 

Sidor samt Marknadsvärde testats gentemot Kapitalkostnad i korrelations- respektive 

regressionsanalyser. Ett negativt samband mellan upplysningsnivå och kapitalkostnad har 

uppvisats bland de utvalda företagen. Ett statistiskt signifikant samband mellan variablernas 

påverkan på kapitalkostnaden kunde inte fastslås. Det gick inte heller att se någon betydande 

skillnad mellan årsredovisningarnas påverkan på kapitalkostnaden jämfört med 

kvartalsrapporterna. 
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1. Inledning  

 

Kapitlet ger en övergripande bild av forskningen inom studiens fokusområde. Inledningsvis 

presenteras en bakgrund till tidigare forskning för att fortsättningsvis leda till en diskussion 

av ämnesområdets problem, vilket sedermera mynnar ut i studiens problemformulering. 

Vidare redogörs även för studiens syfte och avgränsning. 

 

1.1. Bakgrund 
 

Information spelar en central roll i dagens samhälle. Vi ser den som en självklarhet i vår 

vardag och den hjälper oss att fatta beslut i en mängd olika situationer. Med dagens IT-

samhälle är informationen mer tillgänglig än någonsin och vi har vant oss vid att kunna få tag 

på omfattande information om nästan allting. På samma sätt som vi uppsöker information om 

en mobiltelefon eller en stereo innan vi beslutar att genomföra ett köp vill även investerare få 

tag i all tillgänglig information innan beslut om investeringar skall fattas. Knutson (1992) 

menar att investerare primärt använder sig av företagens årsredovisningar och delårsrapporter 

som beslutsunderlag och Adhikaric, Hodgdon, Tondkar och Harless (2008) påpekar samtidigt 

att investerare fattar mer kvalificerade beslut ju mer information de kan tillgodo se sig. 

 

Den information företagen gör tillgänglig för intressenter får dock inte se ut hursomhelst. De 

finansiella rapporterna är till viss del reglerade och beroende på vad det är för företag kan 

kraven på rapporteringen skilja sig. I Sverige ställs kraven för noterade bolags rapporter att 

såväl årsredovisningslagen som IFRS tillämpas, vilket i praktiken innebär att rapporteringen 

måste hållas inom vissa bestämda ramar. Rolander (2009) menar att tanken bakom 

regleringen bland annat syftar till att likformigheten mellan företagens rapporter skall 

innebära en trygghet för investerarna. Att producera informationen i rapporterna är emellertid 

en kostsam historia för företagen (Elliot & Jacobsen 1994). Trots detta visar utvecklingen att 

företagens upplysningsnivåer, det vill säga mängden information de väljer att ge ut, ökar 

(Marton 2014). Detta agerande tyder på att företagen ser en vinning i att tillämpa en 

generösare upplysningspolicy. 

 

Vilka incitament som finns för att tillämpa en generösare upplysningsnivå har beaktats av 

många forskare. Flertalet akademiska studier har kunnat visa förekomsten av ett negativt 

samband mellan den information företaget delger marknaden och företagets kostnad för eget 

kapital (Botosan 1997; Brown & Hillegeist 2007). Kapitalkostnaden kan förklaras som det 

förväntade avkastningskravet investerare och analytiker har på företaget, vilket följaktligen 

innebär att företagets kapitalkostnad sjunker i samma takt som investerare och analytiker 

sänker sitt avkastningskrav (Epstein 2009). Även Diamond och Verracchia (1991) menar att 

företag kan erhålla en lägre kapitalkostnad genom att minska den informationsasymmetri som 

råder mellan investerare och företag. Genom att företaget delger marknaden en större mängd 

information bidrar det till att minska informationsasymmetrin, vilken råder på marknaden 

eftersom företagen sitter på mer information än vad investerarna gör. Följaktligen minskar 

även avkastningskraven och således även företagets kostnad för eget kapital (Easley & 

O’Hara 2004). 

 

Barth, Clinch och Shibano (1999) menar dock att relationen mellan upplysningsnivå och 

kapitalkostnad inte råder under alla omständigheter. Vidare menar Botosan (1997) att det 

främst är små företag som kan påverka kapitalkostnaden genom att anta en generösare 

upplysningsnivå medan större bolag kommer att ha betydligt svårare för detta. Vilken typ av 

information det är som företagen ger ut är också av stor betydelse för att kunna reducera 
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informationsasymmetrin och följaktligen kapitalkostnaden. Det behöver således inte 

nödvändigtvis finnas en relation mellan all information som görs tillgänglig (Botosan & 

Plumlee 2002). Följaktligen menar också Petersen och Plenborg (2006) att större vikt bör 

läggas vid att studera hur olika typer av information påverkar informationsasymmetrin och i 

förlängningen kapitalkostnaden. 

 

Intressenterna tar del av företagens information genom kapitalmarknader och Healy och 

Palepu (2001) menar att företagens upplysningsnivå är en av de viktigaste komponenterna för 

att marknaderna skall fungera effektivt. På grund av informationsutgivningens vitala roll för 

marknaden behöver samtidigt lagar och standarder till en viss del reglera företagens 

upplysningar för att intressenterna skall erbjudas likvärdig information. Epstein (2009) menar 

att skillnaderna mellan olika länders regelverk har lett till ett ökande behov av att samordna 

lagstiftningen globalt för att underlätta investerarnas bedömningar av utländska företags 

finansiella rapporter. Epstein (2009) menar vidare att en investerare uppfattar en högre risk 

för investeringar i utländska företag vars finansiella information uppges otydligare på grund 

av skillnader i regelverken, vilket kan resultera i ett högre avkastningskrav och följaktligen en 

högre kapitalkostnad för företaget. Detta visar på behovet av en global harmonisering av 

redovisningsstandarder. Nobes och Zeff (2008) förklarar att normsättaren IASB:s arbete med 

IFRS är ett projekt vilket syftar till att frambringa högre jämförbarhet och transparens i de 

finansiella rapporterna runt om i världen. 

 

Med syftet att harmonisera den globala kapitalmarknaden beslutade EU 2005 att samtliga 

bolag noterade på en europeisk marknad skall tillämpa IFRS/IAS i sin koncernredovisning. 

Inkorporeringen av IFRS inom EU har emellertid lett till att kravet på upplysningar har ökat 

och företagen behöver i och med regelverket ge ifrån sig en större och mer omfattande mängd 

finansiell information i sina rapporter. Således har också marknaderna blivit mer transparenta 

jämfört med under den tidigare nationella normgivningen (Daske 2006). Dock menar Petersen 

och Plenborg (2006) att trots de ökade kraven på standardiserade upplysningar väljer de flesta 

företagen att redovisa mer frivillig information, vilket bidrar till ytterligare transparens på 

marknaden. 

 

1.2. Problemdiskussion 
 

Företagens främsta motiv till att ta steget från privatägt till att bli publik torde vara fördelen 

med att på ett enklare sätt få tillgång till en större mängd kapital (Bancel & Mittoo 2009). 

Anskaffningen av kapital sker emellertid till en kostnad och följaktligen blir ett motiv för 

företag att tillskjuta kapital till en så låg summa som möjligt. Ett sätt för företag att sänka 

kostnaden för att erhålla kapital är enligt vedertagna ekonomiska teorier att delge marknaden 

en större mängd information (Diamond & Verracchia 1991; Botosan 1997; Easley & O’Hara 

2004). 

 

Inom EU skall alla företag vars aktier är upptagna till försäljning på en reglerad marknad 

upprätta sin koncernredovisning med enlighet av IFRS, vilket sedan 2005 också omfattar 
Sverige (Hellman 2011). Följaktligen tvingas alla svenska företag vilka har värdepapper 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market till att redovisa enligt 

standarderna (Nasdaq OMX 2015; NGM 2014). Detta har fått som följd att företag krävs på 

en mer omfattande upplysningsnivå då IFRS även kräver att företagen ger ut delårsrapporter 

utöver årsredovisningen, vilket sker kvartalsvis (Nasdaq OMX 2015). De två standarderna 

som reglerar utformningen av rapporterna, IAS 1 - Utformning av finansiella rapporter, samt 

IAS 34 - Delårsrapporter, ställer minimikrav för vad rapporterna skall innehålla och lämnar 
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således till förfogande för företagen att själva avgöra om ytterligare information skall lämnas. 

Detta har följaktligen lett till att upplysningsnivån av de finansiella rapporterna varierar från 

företag till företag (Tiffen 2004). 

 

Enligt Petersen och Plenborg (2006) visar marknadens utveckling på att upplysningsnivåerna 

fortsätter att öka bland företagen. Elliott och Jacobsen (1994) menar dock att produktionen 

och presentationen av den information som företagen ger ut är mycket kostsam och det blir 

därför intressant att undersöka nyttan företagen erhåller av den ökade kostnaden. Nyttan kan 

enligt flertalet studier (se exempelvis Diamond & Verracchia 1991; Easley & O’Hara 2004; 

Brown & Hillegeist 2007) ta formen av en lägre kapitalkostnad för företagen. Således blir det 

intressant att studera relationen mellan upplysningsnivå och kapitalkostnad för att se vilken 

nytta en högre antagen upplysningsnivå kan ge företagen. 

 

Lang och Lundholm (1993) menar att mängden information företag ger ut i sin årsredovisning 

skildrar företagets totala upplysningsnivå, vilket resulterat i att studier som Botosans (1997) 

enbart beaktat årsredovisningar när de mäter upplysningsnivån. Vidare menar Knutson (1992) 

att årsredovisningarna är den främsta källan av information investerare och analytiker 

använder som beslutsunderlag, och att resterande information företagen ger ut anses vara 

underordnad årsredovisningen. Dock innebär inte detta att betydelsen av att även beakta 

annan utgiven information faller bort och Botosan (1997) menar själv i sin studie att enbart 

beakta årsredovisningar kan snedvrida resultatet. Vidare menar även Botosan och Harris 

(2000) att en majoritet av analytiker och investerare, när det finns tillgängligt, använder 

kvartalsrapporterna som beslutsunderlag. 

 

Flertalet studier har genomförts på området vilka ämnar undersöka sambandet mellan 

upplysningsnivå och kapitalkostnad. Gemensamt för de flesta av dem är att de studerar den 

amerikanska marknaden vilket inneburit att US GAAP reglerat företagens rapporter. Det finns 

dock undantag där forskare riktat blickarna bort från USA, vilket Hail (2002) och Kristandl 

och Bontis (2007) utgör exempel av. Den förstnämnda undersökte Schweiziska företag medan 

Kristandl och Bontis (2007) antog ett bredare perspektiv när de undersökte företag från 

Österrike, Tyskland, Sverige och Danmark. Samtidigt har de flesta studierna även begränsat 

sig genom att enbart beakta årsredovisningarna som mått på upplysningsnivån och således 

inte beaktat andra källor likt delårsrapporter. Undantag där forskare även behandlar andra 

informationskällor finns exempelvis i studier som Botosan och Plumlee (2002) och Kothari, 

Li och Short (2009). Petersen och Plenborg (2006) menar även att typen av informationen 

som företag ger ut också påverkas av vilken bransch företaget befinner sig i, vilket ger en 

förklaring till varför forskare oftast tenderar till att avgränsa sig till företag inom en viss 

bransch. 
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1.3. Problemformulering 
 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion blir det relevant att studera hur sambandet mellan 

kapitalkostnaden och företagens upplysningsnivåer i årsredovisningar samt delårsrapporter 

inom en bransch ser ut. Då industrisektorn på Nasdaq OMX Stockholm är den största väljer vi 

således att studera sambandet hos börsnoterade industriföretag. Följaktligen skall 

nedanstående problemformulering undersökas: 

 

 Hur ser sambandet mellan avkastningskravet på eget kapital och upplysningsnivån i 

årsredovisningar respektive delårsrapporter ut för industriföretag noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm? 

 

1.4. Syfte 
 

Syftet med studien är att identifiera sambandet mellan avkastningskravet på eget kapital och 

upplysningsnivån i årsredovisningar samt delårsrapporter hos industriföretag noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm. Vidare skall studien ge en inblick i huruvida informationskällan 

påverkar sambandet, det vill säga om det finns eventuella skillnader mellan hur 

upplysningsnivåerna i årsredovisningar respektive delårsrapporter påverkar kapitalkostnaden. 

 

1.5. Avgränsning 
 

För att vi skall kunna identifiera ett samband mellan kapitalkostnaden och upplysningsnivån i 

de finansiella rapporterna kommer vi samla in rapporter företagen givit ut under ett 

kalenderår. Således kommer studien att avgränsas till perioden 1 januari 2015 till den 31 

december 2015 och beakta samtliga industriföretag noterade på Nasdaq OMX Stockholm på 

listorna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Industriföretag listade på Nordic Growth Market 

eller andra handelsplattformar kommer således inte beaktas. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Kapitlet beskriver den teoretiska bakgrunden för studien. Avsnittet redogör för begreppen 

upplysningar, informationsasymmetri, kapitalkostnad samt hur dessa samverkar med 

varandra. Avslutningsvis presenteras våra två hypoteser vilka studien avser att svara på. 

 

2.1 Upplysningar 
 

Företagens årsredovisningar har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena och en av 

de stora skillnaderna grundar sig i att upplysningsnivåerna hos företagen har förändrats 

(Marton 2014). Beattie, Dhanani och Jones (2008) menar att företag numera generellt sett 

antar en generösare upplysningsnivå i deras årsredovisningar, vilket har sin förklaring i hur 

regelverk och trender på senare år har kommit att påverka redovisningens utformning. Vidare 

menar Beattie, Dhanani och Jones (2008) att den rena finansiella informationen i 

årsredovisningarna numera snarare utgör ett appendix i rapporterna, och att den största delen 

av informationen utgörs av marknadsföring. 

 

Förutom att svenska börsnoterade bolag styrs av omfattande redovisningskrav (Nasdaq OMX 

2015) menar även Petersen och Plenborg (2006) att de flesta företagen väljer att frivilligt ge ut 

ytterligare information i årsredovisningarna till analytiker och investerare. Anledningen till 

beteendet beror på att företagen med fördel minskar den informationsasymmetri som 

föreligger mellan företaget och investerare, vilken ger upphov till kapitalkostnaden. Petersen 

och Plenborg (2006) menar att kapitalkostnaden, vilken har sin grund i 

informationsasymmetrin, är större hos företag med en låg upplysningsnivå, vilket förklarar 

varför företag oftare väljer att redovisa ytterligare information till marknaden. Vidare menar 

även Kothari, Li och Short (2009) att de ökade kapitalkostnaderna, vilka kan kopplas till 

informationsasymmetrin, kan vara den bakomliggande förklaringen till varför företagen på 

senare år valt att anta en högre upplysningsnivå. 

 

2.2. Informationsasymmetrin 
 

Stiglitz (2003) menar att informationsasymmetri föreligger när olika personer sitter på olika 

typer av information. Som illustration av problemet kan tänkas ett scenario med en försäljning 

av en bil. Den nuvarande ägaren sitter på mer information om bilen än vad den potentiella 

köparen gör vilket innebär att ägaren är den enda som vet om affären blir lyckad eller ej. 

Akerlof (1970) och Stigligtz (2003) menar att den potentiella köparen utsätter sig för en risk 

vid köpet då denne sitter på ofullständig information gentemot ägaren och priset som den 

potentiella köparen är beredd att betala för bilen påverkas av hur stor risken med affären 

bedöms vara. Informationsasymmetri kan även föreligga på kapitalmarknaden mellan företag 

och investerare. För att finansiera verksamheten behöver företagen erhålla kapital, vilket 

vanligtvis sker genom att attrahera investerare, men den rådande informationsasymmetrin 

innebär ett problem för investerarna. Verrecchia (2001) menar att investerare kommer att vara 

försiktiga med att investera i företag eftersom företagsledarna sitter på mer information än vad 

de själva gör. 

 

Petersen & Plenborg (2006) menar vidare på att det är informationsasymmetrin som är den 

bakomliggande förklaringen till varför företag väljer att anta generösare upplysningsnivåer 

samt den grundläggande teorin till varför sambandet mellan upplysningsnivå och 

kapitalkostnad föreligger på kapitalmarknaden. Petersen & Plenborg (2006) förklarar att 
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företag med en låg upplysningsnivå har ett förhållande med sina potentiella investerare som 

präglas av en informationsasymmetri, vilken medför en försämrad likviditet av företagets 

värdepapper. Vidare menar även Easley och O’Hara (2004) att en försämrad likviditet på 

företagets värdepapper grundar sig i att informationsasymmetrin minskar investerarnas 

efterfrågan på aktierna. När det föreligger informationsasymmetri mellan företaget och 

investerarna kräver investerarna en högre avkastning som kompensation för den risk som 

informationsasymmetrin innebär. Welker (1995) menar att bid-ask spread kan användas som 

mått på informationsasymmetrin då den visar skillnaden mellan vad företaget vill sälja aktien 

för och vad investerare är beredda att betala för aktien. Easley och O’Hara (2004) påstår att 

investerarnas avkastningskrav ökar som kompensation för informationsasymmetrin, vilket 

Welker (1995) menar att bid-ask spread också visar. 
 

2.3. Kapitalkostnad 

 

Ett företags kapitalkostnad kan enligt Epstein (2009) och Lambert, Leuz och Verrecchia 

(2007) anses utgöra samma värde som det förväntade avkastningskravet investerare och 

analytiker har på företagets värdepapper. Avkastningskravet som investerare har på företaget 

syftar till att kompensera aktieägarna för den risk de utsätter sig för i och med investeringen, 

och Elliott och Jacobson (1994) menar att det finns tre stycken riskfaktorer som investerare 

beaktar vid en investering: den riskfria räntan, informationsrisk samt ekonomisk risk. 

 

När en investerare skall avgöra vilken avkastning denne kräver av företaget för att köpa och 

inneha företagets aktier menar Elliott och Jacobson (1994) att investeraren till en början vill 

erhålla en kompensation jämförbar med räntan på statsskuldväxlar, vilken benämns den 

riskfria räntan. Vidare menar Francis, LaFond, Olsson och Shipper (2005) att investerare 

även påverkas av hur informationsfördelningen ser ut på marknaden. Om en investerare sitter 

på mindre information om ett företag än en annan investerare innebär det en ökad risk med 

investeringen eftersom investeraren befinner sig i en sämre position gentemot de bättre 

informerade investerarna. Denna situation återspeglar informationsrisken, som således har sin 

grund i problematiken med informationsasymmetri. Fortsättningsvis diskuterar Elliott och 

Jacobson (1994) även hur informationen kring företagets verksamhet samtidigt påverkar 

investerarens riskbedömning. De menar att information angående verksamhetens affärsrisk 

samt företagets finansiella risk kommer att påverka investerarnas avkastningskrav i form av 

den ekonomiska risken. 

 

Ur en företagssynpunkt innebär den ovannämnda riskbedömningen att den ideala 

kapitalkostnaden kommer att vara den riskfria räntan plus den ekonomiska risken, då 

företagen med hjälp av upplysningarna skulle kunna eliminera informationsrisken för 

investerarna. Omvänt kan det samtidigt antas att investerare kommer att kräva ockerräntor 

som kompensation av företag vars upplysningar är obefintliga (Elliott & Jacobson 1994). Att i 

praktiken beräkna kapitalkostnaden är dock inte enkelt och det föreligger en hel del 

skiljaktigheter mellan forskarna om vilken metod för beräkning som är lämpligast. En 

förklaring till variationen av metoder beror enligt Daske (2006) på att det är väldigt svårt att 

definiera kapitalkostnaden och valet av kapitalkostnadsmodell kan samtidigt bero på vilken 

typ av variabler som ska fångas in i beräkningen, det vill säga vad forskaren anser ger upphov 

till kostnaden. 
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2.4. Sambandet mellan upplysningar och kapitalkostnaden 
 

Lambert, Leuz och Verrecchia (2007) menar att ett av redovisningens mest fundamentala 

samband är relationen mellan företagens upplysningar och dess kapitalkostnad, vilket blivit 

väl undersökt av forskare genom åren. Flertalet studier, däribland Botosan (1997) samt Brown 

och Hillegeist (2007), har påvisat ett negativt samband mellan upplysningsnivån och 

kapitalkostnaden. Hur exakt sambandet ser ut råder det dock motstridigheter om och Kothari, 

Li & Short (2009) och Daske (2006) diskuterar vilka ansatser olika forskare använder sig av 

för att förklara sambandet. Kothari, Li och Short (2009) och Daske (2006) antyder att 

forskningsströmmen skiljer sig åt angående förklaringar till sambandet. En del forskare menar 

att kapitalkostnaden minskar som följd av att en ökad upplysningsnivå minskar 

informationsasymmetrin mellan investerare. När informationsasymmetrin minskar ökar 

nämligen efterfrågan på företagets aktier vilket leder till mindre transaktionskostnader och 

därmed minskad kapitalkostnad. Andra forskare förklarar sambandet genom att anta att 

upplysningar minskar bedömningsrisken för investerarna, vilket minskar deras 

avkastningskrav och följaktligen företagets kapitalkostnad. Vidare menar Kothari, Li och 

Short (2009) att forskare också förklarar sambandet genom att anta att mer kvalitativa 

upplysningar minskar kapitalkostnaden genom att de utgör en bättre grund för prognoser av 

företagens framtid. Daske (2006) antyder också att sambandet kan förklaras genom att 

avkastningskravet påverkas av vilken sits investerarna befinner sig i, vilket också påverkar 

kapitalkostnaden. 

 

Verrecchia (2001) menar att ett problem som motiverar företagen till att anta en högre 

upplysningsnivå är att marknaden tvingar mindre informerade investerare till att handla 

tillsammans med mer informerade investerare. På grund av att informationsasymmetrin 

mellan parterna sätter vissa potentiella investerare i en sämre sits än andra minskar detta 

likviditeten på företagets aktier. Diamond och Verrecchia (1991) menar att 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden reducerar likviditeten på företagens 

värdepapper vilket leder till att företag tvingas sänka säljkursen på sina aktier för att motivera 

de oinformerade investerarna att handla. Diamond och Verrecchia (1991) samt Easley och 

O’Hara (2004) menar att en ökning av företagens upplysningsnivå bidrar till att minska den 

informationsasymmetri som råder på kapitalmarknaden vilket i förlängningen kommer att öka 

likviditeten på företagets värdepapper. Genom att anta en generösare upplysningsnivå kan 

företaget minska informationsasymmetrin och därmed även öka likviditeten på aktierna, vilket 

i förlängningen även sänker kapitalkostnaden. 

 

Elliott och Jacobsen (1994) förklarar att ett annat problem som ger upphov till en hög 

kapitalkostnad för företagen grundar sig i att en för låg upplysningsnivå leder till att 

investerare kräver en högre avkastning som kompensation för sin risk. Elliott och Jacobsen 

(1994) menar att en låg upplysningsnivå utgör en hög så kallad riskpremie för investerare. 

Genom att företag redovisar mer information menar Elliott och Jacobsen (1994) att 

investerare bättre kan förstå sina risker som en eventuell investering skulle innebära. Således 

blir investerarnas upplevda riskpremie lägre vilket även kommer resultera i ett lägre 
avkastningskrav och en lägre kapitalkostnad för företaget. Följaktligen menar Clarkson, 

Guedes och Thompson (1996) att en generösare upplysningsnivå från företaget även kommer 

att minska investerares upplevda risk och tilltala de investerare som inte är riskbenägna 

(Clarkson, Guedes & Thompson 1996). 

 

Fortsättningsvis menar Easley och O’Hara (2004) att marknadens informationsstruktur får en 

påverkan på kapitalkostnaden i form av att den styr investerarnas upplevda risk, vilken ligger 
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till grund för deras avkastningskrav. Antagandet grundar sig i att företag erhåller en högre 

kapitalkostnad när olika intressenter har fått ta del av olika mycket information om företaget. 

Precis som vid tidigare forskning menar Easley och O’Hara (2004) även här att den 

informationsasymmetri som uppstår på kapitalmarknaden leder till extra risk och osäkerhet 

för de mindre informerade investerarna, vilket innebär att de kräver en högre avkastning som 

kompensation. Således kommer företag att kunna sänka sin kapitalkostnad genom att styra 

precisionen av upplysningarna till att jämna ut informationsasymmetrin och på så sätt minska 

osäkerheten hos vissa investerare (Easley och O’Hara 2004). 

 

Brown och Hillegeist (2007) förklarar att om en högre kvalitet på upplysningsnivån i ett 

företag leder till en reducerad informationsasymmetri kommer följaktligen företag med hög 

informationsasymmetri att ha incitament att höja kvaliteten på upplysningar i deras rapporter. 

Frankel, McNicholls och Wilson (1995) menar att företag i första hand har incitament att öka 

kvaliteten på upplysningsnivån innan de försöker attrahera investerare för att reducera 

informationsasymmetrin och således också deras kapitalkostnad. Att företag allt som oftast 

strävar efter att tillämpa en generös upplysningsnivå gör det följaktligen till en vital aspekt för 

forskningen på kapitalmarknaden att studera. 

 

2.5. Hypoteser 
 
Genom beaktandet av den teoretiska referensramen samt vår problemdiskussion har vi 

formulerat två hypoteser vilka ämnar besvara vår frågeställning. Eftersom studien syftar till 

att undersöka avvikelser mellan årsredovisningar och delårsrapporter kommer vi använda två 

olika hypoteser. Följande två hypoteser kommer att prövas: 
 

H1: Det föreligger ett negativt samband mellan upplysningsnivå i årsredovisningar och 

dess kostnad för eget kapital hos industriföretag noterade på Nasdaq OMX Stockholm 
 

H2: Det föreligger ett negativt samband mellan upplysningsnivå i delårsrapporter och 

dess kostnad för eget kapital hos industriföretag noterade på Nasdaq OMX Stockholm 
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3. Metod 
 

Kapitlet presenterar och diskuterar tillvägagångssättet för studiens genomförande. Initialt 

redogörs för vilken metod som används vid genomförandet, vilket följs av en förklaring till de 

val vi gjort angående datainsamling, behandling av data samt hur datan skall testas. 

Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 

 

3.1 Forskningsmetod 
 

För att kunna genomföra en studie förutsätts att information av olika slag kan samlas in, 

analyseras och presenteras. Beroende på hur informationen som behandlas ser ut kommer 

metoden för forskningen att skilja sig. Bryman och Bell (2015) säger att studier som 

karaktäriseras av siffror och kvantiteter innebär en kvantitativ metod, medan studier vars 

betoning ligger på betydelsen av ord och text innebär en kvalitativ metod. Gränsdragningen 

mellan vad som är en kvantitativ och kvalitativ studie är emellertid mer komplex än så och 

Bryman och Bell (2015) menar att forskare ibland tenderar till att kvantifiera det kvalitativa. I 

vår studie har vi undersökt sambandet mellan kapitalkostnaden och upplysningsnivån. För att 

möjliggöra undersökningen har vi behövt använda oss av ett index för bedömning av 

rapporterna samt en formel för beräkning av företagens kapitalkostnad. Detta har inneburit att 

vår data bestått av såväl ord som siffror. Bedömningen av rapporterna har utgjorts av en 

poängsättning vilket inneburit att vår användning av texten i rapporterna kunnat ses som en 

kvantifiering av det kvalitativa. 

 

Även studiens syfte och förhållningssätt till teori och forskning får betydelse för vilken metod 

som skall användas. Bryman och Bell (2015) menar att det finns två olika förhållningssätt 

som en forskare antar när man väljer syfte på studien. Forskaren kan med ett induktivt 

förhållningssätt syfta till att förklara varför ett fenomen ser ut på ett visst sätt och med ett 

deduktivt förhållningssätt kan forskaren testa om vedertagna teorier kan appliceras i 

praktiken. Bryman och Bell (2015) menar att forskning vanligtvis genomförs utifrån ett 

deduktivt förhållningssätt. Forskaren utformar då en eller flera hypoteser med grund i vad 

som är känt inom området för studien. Hypotesen måste sedan översättas till operationella 

termer, vilket innebär att forskaren behöver specificera hur datainsamlingen kan ske i 

förhållande till koncepten som utgör hypotesen. Eftersom vi i vår studie syftade till att testa 

vedertagna teorier om kapitalmarknaden samt att vårt datamaterial bestod av kvantitativ natur, 

föll således valet på att utföra en kvantitativ studie med deduktiv ansats. Bryman och Bell 

(2015) menar att kvantitativa studier främst syftar till att undersöka och förklara samband 

mellan olika variabler, vilket stämde överens med vår problemformulering. 

 

3.2 Forskningsdesign 
 

Valet av forskningsdesign sker utifrån vilken typ av studie som skall genomföras samt vad det 

är som ska besvaras i studien (Bryman & Bell 2015). Eftersom vår studie syftade till att 

undersöka samband mellan kapitalkostnad och upplysningsnivå hos företag ansåg vi att det 

lämpligaste var att genomföra en tvärsnittsstudie. Fördelen med en tvärsnittsstudie är att den 

ger möjligheten att undersöka variation och samband mellan olika variabler, vilket är precis 

vad vi ville göra. En förutsättning för att genomföra en tvärsnittsstudie är dock att vi kunde 

samla in en stor mängd data (Bryman och Bell 2015). Bryman och Bell (2015) menar vidare 

att en fundamental del av tvärsnittstudiens design är att variablerna som undersöks samlas in 

från samma tidpunkt och samtliga rapporter i vårt datamaterial gavs ut under 2015. 
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3.3 Tillvägagångssätt  
 

För att kunna undersöka sambandet mellan upplysningsnivå och kapitalkostnad och således 

besvara våra två hypoteser blev det nödvändigt för oss att välja metoder för hur dessa två 

begreppen skulle beräknas. Vid beräkningen av företagens upplysningsnivå använde vi oss av 

ett egenkonstruerat index för att bedöma upplysningsnivån i rapporterna. För beräkningen av 

kapitalkostnaden använde vi en modell som beaktar de faktorer som behandlas i studien.  

 

3.3.1 Val av upplysningsindex  
 

För att kunna erhålla ett värde eller mått på företagens upplysningsnivå har tidigare forskare 

använt sig av olika index som de utgått från när de bedömt företagens rapporter. De allra 

flesta forskare använder ett index skapat av organisationen Association of Investment 

Management and Research (AIMR), vilket baseras på finansanalytikers värderingar av en 

lång rad företags upplysningspolicys (se exempelvis Botosan & Plumlee 2002; Brown & 

Hillegeist 2007). En del forskare har även upprättat egenkonstruerade index (se exempelvis 

Botosan 1997; Kristand & Bontis 2007; Cheung, Jiang & Tan 2010). Genom dessa index, 

vilka forskarna baserat på vad de anser utgör intressant information för investerare, anges 

centrala områden för vilken typ av information rapporterna utvärderas efter. Genom att 

bedöma rapporterna utefter dessa index erhåller forskaren ett mått på hur hög 

upplysningskvaliteten på rapporterna företagen ger ut är (se exempelvis Petersen & Plenborg 

2006). 

 

Då indexet skapat av AIMR inte omfattar de börsnoterade industriföretag på Nasdaq OMX 

Stockholm som ligger till grund för vår studie valde vi i linje med tidigare studier som 

diskuterades ovan att konstruera ett eget upplysningsindex (se bilaga 1). Innehållet i indexet 

baserades dels på Botosans (1997) index för upplysningsnivå, dels på Petersen och Plenborgs 

(2006) upplysningsindex då det med fördel har upprättats avseende industriföretags rapporter. 

Valet att konstruera ett eget index istället för att använda ett befintligt baserades på 

undersökningens tidsram. Befintliga upplysningsindex är betydligt mer omfattande och 

således för tidskrävande för att användas i vår studie. Anledningen till att vikt bör läggas vid 

att utforma indexet efter industribranschen är för att investerares preferenser för vilken 

information som anses viktig skiljer sig beroende på bransch (Petersen & Plenborg 2006). 

 

Vid upprättandet av indexet valde vi ut en mall vilken har väglett oss i vår bedömning av 

rapporterna. Vi baserade mallen på nyckelord vilka var tänkta att fungera som 

approximationer för den information vi ansåg gav upphov till informationsasymmetrin. 

Botosan (1997) använder sig av ett index som kan brytas upp i fem olika kategorier, vilka 

övergripande kan beskrivas som bakgrundsinformation, summering av historiska resultat, 

icke-finansiell information, ledningens diskussioner och analyser samt framtidsprognoser. 

Petersen och Plenborgs (2006) index har konstruerats utifrån fem områden vilka är utformade 

med hänsyn till industribranschen. Områdena som man beaktar är strategi, konkurrens och 

utsikter, produktion, marknadsföringsstrategi samt humankapital. 
 

Botosan (1997) hävdar att generell bakgrundsinformation om företaget är viktig för 

investerare då den ger investeraren en inblick i bland annat företagets övergripande mål och 

hur konkurrenssituationen ser ut för företaget. Fortsättningsvis menar Petersen och Plenborg 

(2006) att information om företagets strategier ses som en av de viktigaste aspekterna ur en 

investerares perspektiv. Petersen och Plenborg (2006) hävdar även att den beslutsgrundande 
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informationen för investerare varierar från bransch till bransch, vilket resulterar i att 

information angående produktion torde vara av intresse i en undersökning av industriföretag. 

 

Vidare menar Botosan (1997) att en betydande del av investerares bedömning av företaget 

och huruvida man skall investera eller ej, grundar sig i hur framtiden ser ut. Således menar 

Botosan (1997) att det blir viktigt för företagen att se till att deras upplysningar innehåller 

information angående vilka risker och möjligheter som finns att utnyttja för företaget, samt 

vilka framtidsplaner man har. Med utgångspunkt från ovanstående resonemang valde vi att 

konstruera vårt upplysningsindex baserat på följande fyra områden: bakgrundsinformation, 

produktionsinformation, strategier, framtidsprognoser. 

 

Vi valde också att låta antalet sidor i rapporterna agera som en approximation för hur generös 

upplysningsnivå företagen antar. Lang och Lundholm (1993) menar att mängden sidor som 

ges ut i rapporterna positivt korrelerar med den totala mängden information som företag 

delger marknaden via andra kanaler. Genom att kvantitativt beräkna sidorna i rapporterna 

kunde vi således erhålla ett övergripande samband mellan upplysningsnivå och antal sidor. 

 

3.3.2. Val av kapitalkostnadsmodell 
 

Då begreppet kapitalkostnad kan beräknas med hjälp av flertalet olika modeller var det av vikt 

för oss att välja ut den modell som passade vårt arbete bäst. Enligt Epstein (2009) kan 

kapitalkostnaden definieras som det förväntade avkastningskravet investerare och analytiker 

har på företaget. Det innebar att vi behövde använda oss av en formel som gav ett mått på det 

förväntade avkastningskravet. En av de vanligaste modellerna som används av bland annat 

Botosan (1997) och Leuz och Verracchia (2007) är Capital Asset Pricing Model, vilken 

definierar den förväntade avkastningen som summan av den riskfria räntan och produkten av 

betavärdet och marknadsriskpremien. Produkten av betavärdet utgörs av den marknadsrisk 

som aktierna utsätts för. Ett problem med Capital Asset Pricing Model enligt Botosan (1997) 

är dock att den inte tar hänsyn till företagens upplysningsnivå i sin beräkning av 

kapitalkostnaden. En annan modell som kan användas är Dividend Discount Model vilken 

används av exempelvis Botosan och Plumlee (2002) och Hail (2002). Med Dividend Discount 

Model beräknas det förväntade avkastningskravet genom att diskontera förväntade inkomster 

till nutida värden (Hail 2002). Ett problem med Dividend Discount Model är att den helt och 

hållet baseras på prognoser om framtiden vilket gör att uppskattningen av det förväntade 

avkastningskravet beror på hur väl framtiden prognostiserats (Penman & Sougiannis 1998). 

 

Vidare kan också aktiernas bid-ask spread användas för att definiera företagens förväntade 

avkastningskrav. Modellen, som utgår från aktiernas köp- och säljkurser, beaktar även 

företagens olika upplysningsnivåer eftersom köp- och säljkurserna hänförs till den 

informationsasymmetri som råder på marknaden mellan investerare och företag. Det erhållna 

måttet visar skillnaden mellan vad spekulanter vill betala för ett företags aktie och vad 

företaget anser aktien är värd. Till skillnad från de tidigare nämnda metoderna påverkas bid-

ask spread således med fördel av upplysningsnivåerna vilket är centralt för studien. Welker 

(1995) visar att informationsasymmetrin, det vill säga aktiernas bid-ask spread, är mindre hos 

företag med generösare upplysningsnivå. Elliott och Jacobson (1994) menar att anledningen 

är att en ökad upplysningsnivå minskar informationsasymmetrin mellan investerare och 

företaget vilket leder till att den del av avkastningskravet som är kopplad till 

informationsasymmetrin blir lägre. En mindre spread representerar en mindre 

informationsasymmetri, vilket innebär ett lägre avkastningskrav från investerarna. Då det 

förväntade avkastningskravet från investerarna kan förklaras som kapitalkostnaden enligt 
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Epstein (2009) motiveras också valet av bid-ask spread som en approximation för företagens 

kapitalkostnad. Utifrån ovanstående metoder valde vi att i linje med studier som Welker 

(1995) och Healey och Palepu (2001) använda aktiernas bid-ask spread för att beräkna 

kapitalkostnaden i vårt urval. Beräkningen har skett utifrån formel 1 som ger ett procentuellt 

värde på företagens spread. 

 
Formel 1: Bid-ask Spread 

 

 
3.3.3. Datainsamling 
 

Inledande började vi genom att läsa vetenskapliga artiklar för att skaffa oss den kunskapsbas 

som initialt krävdes för genomförandet av studien, vilket möjliggjordes genom databasen 

Summon. Till en början använde vi oss av sökorden disclosure, cost of capital och cost of 

equity capital för att få tag på de första artiklarna. Genom snöbollsmetoden kunde vi sedan 

arbeta oss vidare genom att använda artiklarnas referenslistor. 

 

Vår empiri bestod av samtliga 74 stycken industriföretag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholms listor Large Cap, Mid Cap, och Small Cap. Då sex av företagen noterats efter 

ingången av året ingår de således inte i den undersökta perioden och har uteslutits från 

studien. Vidare kunde vi inte få tag på svenska rapporter från två av företagen samt att två 

företag saknade tillgängliga rapporter vilket lett till att även dessa uteslutits. Slutligen 

användes således endast 64 av företagen i studien (se bilaga 2). Till en början sammanställdes 

en lista på företagen med hjälp av Nasdaqs hemsida (Nasdaq OMX 2016a). Måtten på 

upplysningsnivå testades sedan mot årsredovisningar och delårsrapporter utgivna av företagen 

under perioden 2015-01-01 till 2015-12-31, vilket är vad Bryman och Bell (2015) 

klassificerar som sekundärdata. Insamlingen av årsredovisningar och delårsrapporter har 

främst skett med hjälp av respektive företags hemsida. Eftersom mängden information i 

kvartalsrapporterna inte varierade mellan de olika kvartalen nöjde vi oss med att enbart 

använda en kvartalsrapport per företag. För att mäta kapitalkostnaden har studien förutsatt att 

vi kunnat fastställa aktiernas köp- och säljkurser vid tidpunkten för respektive utgiven rapport. 

Detta innebar att vi var tvungna till att fastställa när de insamlade årsredovisningarna 

respektive delårsrapporterna gavs ut. För att fastställa datumen för utgivningen av rapporterna 

har vi använt oss av verktyget Stockwatch (Stockwatch 2016). Vidare behövde vi således 

också samla in data angående vilken köp- och säljkurs respektive företags aktie stängde till 

vid tidpunkterna för utgivandet för respektive rapport. För att lyckas med detta använde vi oss 

av Nasdaqs arkiv för historiska kurser, vilket gav oss information om valda aktiers köp- och 

säljkurser för rapportdatumen (Nasdaq OMX 2016b). 

 

3.3.4. Statistisk undersökning 
 

Vid undersökning av samband mellan variabler används oftast korrelations- och 

regressionsanalyser (Bryman & Bell 2015). Vid undersökningen av sambandet mellan 

upplysningsnivå och kapitalkostnad använde vi oss av tre olika variabler. Valet av variabler 

baserades på hypotes 1 och hypotes 2. För att kunna undersöka sambandet mellan 

kapitalkostnad och upplysningsnivå och därmed besvara hypoteserna konstruerades 

variablerna Upplysningsnivå och Sidor som approximationer för företagens 

upplysningsnivåer, samt variabeln Kapitalkostnad som approximation för företagens 

kapitalkostnader. Eftersom alla tre variabler kvantifierades, det vill säga vi erhöll siffror på 
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vilket upplysningspoäng företagen fick, vad antalet sidor uppgick till samt hur stor bid-ask 

spread var, betydde det att samtliga tre variabler kunde kodifieras till kvotskala. Botosan 

(1997) menar även att studier likt vår behöver kontrollera för företagens storlek eftersom den 

oftast korrelerar starkt med både Upplysningsnivå och Kapitalkostnad. För att undvika att 

våra tester utelämnade en viktig faktor som storleken på företagen valde vi således att 

kontrollera för en fjärde variabel: Marknadsvärde. Variabeln beräknades som ett medelvärde 

av företagens marknadsvärde från den första och den sista dagen av den undersökta perioden. 

Eftersom vi ville undersöka alla fyra variabler samtidigt använde vi oss av multivariat-analys. 

En multivariat-analys innebär en metod för att undersöka flera variabler samtidigt (Bryman & 

Bell 2015). 

 

Vid insamlingen av sekundärdatan erhöll vi rådata som vi sedan valde att lägga in i Excel för 

att behandlas innan vi slutligen förde in datan i IBM SPSS. Samtliga fyra variabler kodades 

till kvotskalor vilket innebar att vi kunde genomföra en Pearsons korrelationskoefficient med 

vår data. Eftersom flera av våra tester sker med linjära regressioner är det viktigt att den 

beroende variabeln kapitalkostnad är normalfördelad. Det går att genomföra tester med 

snedvridna variabler men eftersom sådana variabler kan leda till en underskattning av 

osäkerheten i analysen på grund av heteroskedasticitet föredrar vi att använda 

normalfördelade variabler (Doane & Seward 2013). Genom att ta den naturliga logaritmen av 

variablerna får vi samtliga variabler till att bli mer normalfördelade kring medelvärdet, vilket 

motverkar problemet med heteroskedasticitet. Bryman och Bell (2015) förklarar att Pearsons 

korrelationskoefficient är en metod som används för att undersöka sambandet mellan kvot - 

och intervallvariabler vilket möjligjorde för oss att undersöka hur och i vilken utsträckning 

approximationerna för upplysningsnivån påverkar approximationen för kapitalkostnad. 

Slutligen genomförde vi också flera regressionsanalyser för att undersöka samvariationen 

mellan variablerna (Bryman & Bell 2015). 

 

3.4. Forskningens trovärdighet 
 
För att forskningens resultat skall vara användbart behöver den följa vissa riktlinjer för att 

säkerställa sin trovärdighet. Ett värdefullt resultat blir meningslöst om det inte går att visa på 

studiens giltighet. För att utvärdera forskningens trovärdighet bör den diskuteras utifrån 

begreppen validitet, reliabilitet samt replikerbarhet, vilket enligt Bryman och Bell (2015) är 

de vanligaste kriterierna för att säkerställa kvaliteten på studien. 

  

Bryman och Bell (2015) förklarar att validitet på mått handlar om huruvida de mått som 

studien innefattar verkligen reflekterar de koncept som de är menade att göra. Denna form av 

validitet gäller främst vid studier av kvantitativ natur. Vår studie behandlar huvudsakligen två 

mått, kapitalkostnad och upplysningsnivå. För måttet på kapitalkostnaden valde vi ut en 

kapitalkostnadsmodell vilken vi anser är både beprövad och tillförlitlig i sättet att beräkna 

kapitalkostnaden för ett företag. För måtten på upplysningsnivån i företagens rapporter valde 

vi att använda oss av antalet sidor som en approximation, med utgångspunkt av Lang och 

Lundholms (1993) studie, samt ett upplysningsindex. Den vanligaste metoden för att 

uppskatta upplysningsnivån är genom att bedöma innehållet i rapporterna utifrån ett 

upplysningsindex (se exempelvis Botosan 1997; Botosan och Plumlee 2002; Petersen och 

Plenborg 2006). 

 

För att uppskatta upplysningsnivån i rapporterna använde vi som sagt två variabler: antal sidor 

i rapporterna och vårt upplysningsindex. För att behålla trovärdigheten med studien blir det 

viktigt att granska informationen på ett objektivt sätt (Bryman & Bell 2015). Beräkningen av 
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antal sidor i rapporterna innehöll inte några subjektiva element då vi enbart räknade antalet 

sidor i rapporterna utan att lägga någon bedömning av informationen som framgick i 

rapporterna. Bedömningen av rapporterna genom vårt upplysningsindex har främst skett 

genom beaktandet av tidigare studier (Botosan 1997; Petersen och Plenborg 2006). Det var 

dock svårt att förbli helt objektiv i valet då våra egna preferenser även påverkar vilken 

information som bedöms viktig ur ett intressentperspektiv. 

 

För att studiens tillförlitlighet inte skall undermineras blir det även viktigt, framförallt hos 

kvantitativa studier, att forskningen går att återskapa (Bryman & Bell 2015). För att styrka 

studiens validitet har vi tydligt visat varje steg vi genomförde i studien och varför. Eftersom 

det går att urskilja vilka metoder vi använt för att beräkna kapitalkostnaden samt uppskatta 

upplysningsnivån och även vilka rapporter metoderna tillämpas på kommer studien av den 

som vill kunna replikeras. 

 

Bryman och Bell (2015) menar att en viktig del av validiteten för studier av kvantitativ natur 

är att de oftast vill kunna dra generaliserande slutsatser om en population genom sitt urval, 

speciellt hos tvärsnittsstudier likt vår. Detta var emellertid svårt för oss att uppnå. Studien 

syftade till att undersöka sambandet inom industribranschen för svenska företag under en 

begränsad tidsperiod. Detta medförde att våra resultat inte med säkerhet kunde generaliseras 

för företag tillhörande andra branscher på grund av skillnader i upplysningar som detta 

medför. Följaktligen blev det även svårt att uttala sig om huruvida sambandet gäller under 

andra tidsperioder då trender av upplysningar kan förändras. Även den institutionella miljön 

har en påverkan på företagens upplysningsnivåer och sambandet då de undersökta rapporterna 

upprättats med enlighet av IFRS. Detta gjorde att vi heller inte kunde uttala oss om huruvida 

slutsatserna kan appliceras för företag vilka tillämpar andra redovisningsstandarder. 
  



 

- 15 - 
 

4. Empiri 
 

Kapitlet presenterar resultaten från studiens statistiska tester. Inledningsvis ges en 

beskrivning av de val vi behövt fatta för att underlätta testernas genomförande. Efterföljande 

avsnitt redogör för samtliga genomförda test där hypotes 1 och hypotes 2 undersöks separat. 

 

4.1. Inför statistiska testerna  
 

 
Tabell 1. Beskrivande tabell för variabler som ingår i de statistiska testerna 

 

Ovanstående variabler kommer att testas i linjära regressioner och för att inte få problem med 

heteroskedasticitet kommer vi att logaritmera samtliga variabler. I diagram 1-14 kan vi se hur 

variablerna blir mer normalfördelade och hur avstånden mellan höga och låga värden minskar 

hos respektive variabel som används i testerna efter logaritmering. 

 

 

Diagram 1. Kapitalkostnad för ÅR före logaritmering Diagram 2. Kapitalkostnad för ÅR efter logaritmering = ln_basÅR 
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Diagram 3. Kapitalkostnad för Q3 före logaritmering Diagram 4. Kapitalkostnad för Q3 efter logaritmering = ln_basQ3 

 

 

Diagram 5. Marknadsvärde före logaritmering Diagram 6. Marknadsvärde efter logaritmering = ln_mv 

 

 

Diagram 7. Upplysningsnivå för ÅR före logaritmering Diagram 8. Upplysningsnivå för ÅR efter logaritmering = ln_årp 
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Diagram 9. Upplysningsnivå för Q3 före logaritmering Diagram 10. Upplysningsnivå för Q3 efter logaritmering = ln_q3p 

 

 

Diagram 11. Sidor för ÅR före logaritmering Diagram 12. Sidor för ÅR efter logaritmering = ln_årS 

 

 
Diagram 13. Sidor för Q3 före logaritmering Diagram 14. Sidor för Q3 efter logaritmering = ln_q3S 
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4.2. Tester av sambandet mellan upplysningsnivå och 
kapitalkostnad 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera våra statistiska tester av sambandet mellan 

kapitalkostnaden och upplysningsnivån. För att lättare skilja våra två hypoteser åt kommer vi 

att dela upp avsnittet med separata tester för årsredovisningar respektive delårsrapporter. 

Beaktande av Botosans (1997) studie kommer vi i testerna att kontrollera för företagens 

marknadsvärde. Med hänsyn till studiens syfte har vi genomgående i testerna valt att låta 

variabeln kapitalkostnad vara den beroende variabeln. 

 

4.2.1. Test av årsredovisningar 
 

Inledningsvis undersöker vi hur variablerna upplysningsnivå, sidor samt marknadsvärde 

korrelerar med variabeln kapitalkostnad med hjälp av en Pearsons korrelationskoefficient. I 

korrelationsmatrisen kan vi se vilka variabler som korrelerar med varandra, samt hur stark 

korrelationen är. Tabell 1 visar hur respektive variabel korrelerar med varandra och vi kan 

således utläsa i vilken utsträckning vår beroende variabel kapitalkostnad påverkas av de 

övriga variablerna. Korrelationens styrka anges av korrelationskoefficenten, vilken antar ett 

värde mellan ett och minus ett. En koefficient som ligger nära ett eller minus ett innebär ett 

starkt samband medan en siffra närmare noll innebär ett svagare samband. Från tabellen kan 

vi avläsa att det föreligger en negativ korrelation mellan kapitalkostnad och övriga tre 

variabler där samtliga korrelationer är signifikant skilda från 0. Kapitalkostnad varierar 

starkast med variabeln marknadsvärde med en korrelation på -0,791. Även relationen med 

antal sidor uppvisar en stark negativ relation på -0,751, medan rapporternas bedömda 

upplysningsnivå visar en relation på -0,489. Tabellen visar även att de förklarande variablerna 

korrelerar starkt med varandra vilken kan innebära ett problem med multikollinearitet när vi 

senare genomför regressionsanalyser med variablerna. 
 

Tabell 2. Pearsons korrelationskoefficient för årsredovisningar 
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För att komplettera korrelationsmatrisen i tabell 2 åskådliggör vi även sambanden mellan den 

beroende variabeln kapitalkostnad och de tre förklarande variablerna genom ett 

punktdiagram. Diagram 16 visar att det inte föreligger något icke-linjärt samband mellan vår 

beroende variabel och någon av de förklarande variablerna. 
 

 
Diagram 16. Punktdiagram mellan beroende variabeln kapitalkostnad för årsredovisningar och de tre förklarande variablerna 

 

Med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient i tabell 2 kunde vi mäta styrkan och riktningen 

mellan variablerna men vi vill också analysera dessa samband med hjälp av 

regressionsanalyser. För att göra detta kommer vi att genomföra tre stycken regressioner med 

vår beroende variabel kapitalkostnad. Samtliga regressioner visar en ANOVA med 0,000 i 

signifikans, vilket innebär att det finns 0% chans att testets resultat sker genom en slump. En 

regressionsanalys visar även en determinationskoefficient (Adjusted R2), vilken redogör för 

hur stor del av spridningen av den beroende variabeln som kan förklaras med hjälp av den 

förklarande variabeln. I vår studie visar den således hur stor del av kapitalkostnadens 

spridning som kan förklaras av de förklarande variablerna upplysningsnivå, sidor samt 

marknadsvärde. Determinationskoefficienten kan anta ett värde mellan noll och ett och ju 

närmare värdet ligger ett, desto större del av spridningen förklaras. Tabell 2 visade positiva 

korrelationer mellan de oberoende variablerna på 0,563, 0,653 samt 0,713 vilket innebär att vi 

kan ha problem med multikollinearitet som kan påverka resultaten från våra regressioner. För 

att säkerställa att regressionerna inte har problem med multikollinearitet redovisar analyserna 

ett Variance Inflation Factor, eller “VIF”. Ett VIF-värde är antar ett värde större än ett och 

bör inte överstiga fem. Vi kommer att utgå från en signifikansnivå på 5% i studien vilket 

innebär att enbart variabler med en signifikansnivå under 0,05 kommer att visa en signifikant 

påverkan på den beroende variabeln kapitalkostnad. 
 

Tabell 3 visar en simpel regression där vi låtit kontrollera för marknadsvärde för att se hur 

den påverkar kapitalkostnad. Analysen gav en Adjusted R2 på 0,620, vilket innebär att 62% 

av spridningen av kapitalkostnad förklaras av variabeln marknadsvärde. Av tabellen kan 

avläsas att när marknadsvärde stiger med 1 % minskar kapitalkostnad med 0,508%. 

Marknadsvärde har en signifikansnivå på 0,000 vilket understiger vår gräns på 0,05 vilket 

betyder att den har en signifikant påverkan på den beroende variabeln. Analysen visar ett VIF-

värde på 1 vilket också understiger 5. Därmed har analysen inga problem med 

multikollinearitet. 
 
Tabell 3. Simpel regression med kontroll för marknadsvärde 
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I tabell 4 har vi likt tabell 3 kontrollerat för marknadsvärde, men även valt att lägga till 

variabeln upplysningsnivå för att undersöka hur resultatet påverkas. Analysen kan förklara 

61,7% av spridningen av den beroende variabeln vilket är en minskning jämfört med 

föregående regression. Tabellen visar att när variabeln marknadsvärde ökar med 1%, minskar 

kapitalkostnad med 0,485%. Den nytillagda variabeln upplysningsnivås påverkan är inte 

signifikant då dess signifikansnivå på 0,497 överstiger gränsen på 0,05. VIF-värdet 1,463 

understiger 5 och det finns således inga problem med multikollinearitet. 
 
Tabell 4. Multipel regression med kontroll för marknadsvärde och upplysningsnivå 

 
 

I tabell 5 har vi valt att inkludera båda variablerna upplysningsnivå och sidor för att 

undersöka hur dessa tillsammans påverkar variabeln kapitalkostnad. Analysen kan förklara 

68,7% av spridningen av den beroende variabeln, vilket är en ökning från de föregående 

regressionerna. Båda variablerna marknadsvärde och sidor har en signifikant påverkan på 

kapitalkostnad. När marknadsvärde ökar med 1% minskar kapitalkostnad med 0,345% och 

när sidor ökar med 1% minskar kapitalkostnad med 1,474%. Variabeln upplysningsnivås 

signifikansnivå på 0,326 överstiger även här signifikansnivån på 0,05 och är således inte 

signifikant. VIF-värdena understiger fortsatt 5 och det går således inte heller här att hitta 

några problem med multikollinearitet. Tabellen visar dock att vår konstant blir osignifikant 

vilket tyder på att den nytillsatta variabeln sidor stör de andra variablerna i testet. 
 
Tabell 5. Multipel regression med kontroll för marknadsvärde, upplysningsnivå och sidor 

 
 

För att bättre fånga in effekten av variabeln sidor har vi i tabell 6 valt att exkludera variabeln 

upplysningsnivå. Analysen visar att vår konstant blir signifikant och den erhåller samma 

förklaringsgrad som tabell 5 på 68,7%. När marknadsvärde ökar med 1% minskar 

kapitalkostnad med 0,333%, vilket visar en mindre påverkan jämfört med analysen i tabell 5. 

Av tabell 6 kan också utläsas att kapitalkostnad minskar med 1,309% när sidor ökar med 1%. 

VIF-värdena på 2,036 innebär en ökning från analysen i tabell 4 men eftersom värdena 

fortfarande ligger under 5 föreligger inga problem med multikollinearitet. 
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Tabell 6. Multipel regression med kontroll för marknadsvärde och sidor 

 
 

En förutsättning för att vi skall kunna använda resultatet från ovanstående regressioner är att 

residualerna, det vill säga feltermerna, är normalfördelade. Om residualerna inte är 

normalfördelade uppstår det problem med heteroskedastisitet. I diagram 17 ser vi att 

residualerna för variablerna är normalfördelade, det vill säga feltermerna är homoskedastiska. 

Hade vi haft problem med heteroskedastisitet hade punkterna i diagram 17 formats som en 

“tratt” där avståndet mellan feltermerna är små på ena sidan och stora på andra sidan. 
 

 
Diagram 17. Punktdiagram över samtliga variablers residualer för testen av årsredovisningar 

 

Diagram 18 visar residualerna i förhållande till regressionslinjen. Om residualerna är 

normalfördelade ska de följa regressionslinjen. Trots att det förekommer små avvikelser kan 

vi utläsa att residualerna ligger nära regressionslinjen och kan således anta att residualerna är 

normalfördelade. 

 
Diagram 18. Punktdiagram över testens residualer med regressionslinje 
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4.2.2 Test av delårsrapporter 

 

Vi kommer under testet av delårsrapporter att använda oss av variabler motsvarande de som 
användes under testet av årsredovisningar men avseende delårsrapporter från det tredje 
kvartalet 2015. Marknadsvärde är således den enda variabeln som förblir densamma som i 
föregående test. Pearsons korrelationskoefficient i Tabell 7 visar korrelationen mellan de olika 

variablerna och vi kan således också urskilja i vilken utsträckning vår beroende variabel 

kapitalkostnad påverkas av de förklarande variablerna. Ur tabellen kan vi avläsa att det 

föreligger negativa samband mellan kapitalkostnad och samtliga förklarande variabler. Den 

starkaste korrelationen finner vi mellan kapitalkostnad och marknadsvärde, vilken uppmäts 

till -0,765. Vidare visar även variablerna sidor och upplysningsnivå upp svaga negativa 

korrelationer på -0,484 respektive -0,289. Ur tabellen kan vi även utläsa att samtliga 

korrelationer är signifikant skilda från 0. Likt korrelationen för årsredovisningar (se tabell 2) 

erhåller vi även för delårsrapporter positiva korrelationer mellan de förklarande variablerna 

vilket innebär att vi behöver kontrollera för multikollineraritet. 
 

Tabell 7. Pearsons korrelationskoefficient för delårsrapporter 

 
 

Likt vid testet för årsredovisningar åskådliggör vi även sambanden mellan den beroende 

variabeln kapitalkostnad och de förklarande variablerna för delårsrapporterna genom ett 

punktdiagram. Diagram 19 visar att det inte föreligger något icke-linjärt samband mellan den 

beroende och de förklarande variablerna. 
 

 
Diagram 19. Punktdiagram mellan beroende variabeln kapitalkostnad för delårsrapporter och de tre förklarande variablerna 
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Likt vid testen för årsredovisningarna kommer vi även här att genomföra fyra olika 
regressionsanalyser för att undersöka de olika variablernas påverkan på kapitalkostnad. 
Samtliga regressionsanalyser visar en ANOVA med 0,000 i signifikans vilket innebär att 
resultatet av analyserna med 100% säkerhet inte sker av en slump. Även 

regressionsanalyserna för delårsrapporterna kommer att utgå från en signifikansnivå på 5% 
samt låta kapitalkostnad vara den beroende variabeln. 
 

Tabell 8 visar en simpel regression där vi kontrollerar för marknadsvärde för att förklara hur 
variabeln påverkar kapitalkostnad. Analysen erhöll en förklaringsgrad på 0,579, vilket innebär 

att 57,9% av spridningen av kapitalkostnad kan förklaras av variabeln marknadsvärde. Vidare 

visar tabellen en signifikant påverkan på kapitalkostnad. När marknadsvärde ökar med 1% 

minskar kapitalkostnad med 0,472%. Tabellen redovisar även ett VIF-värde på 1 vilket 

innebär att det inte föreligger problem med multikollinearitet. 
 
Tabell 8. Simpel regression med kontroll för marknadsvärde 

 
 

Tabell 9 visar en multipel regression där vi utöver marknadsvärde även lagt till 

upplysningsnivå. Analysen kan förklara 57,2% av spridningen av den beroende variabeln, 

vilket är en minskning från den föregående regressionen. Variabeln upplysningsnivå 

överstiger dock signifikansnivån på 0,05 och är således inte signifikant. Marknadsvärde är 

fortfarande signifikant och visar att en ökning med 1% innebär att kapitalkostnad minskar 

med 0,474%. VIF-värdena 1,177 visar att det ej föreligger problem med multikollinearitet. 
 
Tabell 9. Multipel regression med kontroll för marknadsvärde och upplysningsnivå 

 
 

I tabell 10 har vi valt att inkludera båda variablerna upplysningsnivå och sidor tillsammans 

med marknadsvärde för att undersöka hur dessa tillsammans påverkar variabeln 

kapitalkostnad. Analysen visar att förklaringsgraden ökar från föregående regressioner och 

kan nu förklara 59,9% av spridningen av den beroende variabeln. Båda variablerna 

marknadsvärde och sidor har en signifikant påverkan på kapitalkostnad. När marknadsvärde 

ökar med 1% minskar kapitalkostnad med 0,436% och när sidor ökar med 1% minskar 

kapitalkostnad med 0,757%. Variabeln upplysningsnivås signifikansnivå på 0,241 överstiger 

även här signifikansnivån på 0,05 och är således inte signifikant. VIF-värdena understiger 

fortsatt 5 och det går således inte heller här att hitta några problem med multikollinearitet. 

Tabellen visar dock att vår konstant blir osignifikant vilket tyder på att den nytillsatta 

variabeln sidor stör de andra variablerna i analysen. 
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Tabell 10. Multipel regression med kontroll för marknadsvärde, upplysningsnivå och sidor 

 
 

För att bättre fånga in effekten av variabeln sidor har vi i tabell 11, likt vid testen för 

årsredovisningar, valt att exkludera variabeln upplysningsnivå. Analysen visar att vår konstant 

förblir osignifikant och testets förklaringsgrad minskar till 59,6%. Av tabellen framgår att när 

marknadsvärde ökar med 1% minskar kapitalkostnad med 0,424%, vilket visar en mindre 

påverkan jämfört med analyserna i tabell 8, 9 och 10. Av tabell 11 kan också utläsas att 

kapitalkostnad minskar med 0,563% när sidor ökar med 1%. VIF-värdena på 1,260 innebär 

en minskning från analysen i tabell 10 och det föreligger fortfarande inga problem med 

multikollinearitet. 
 
Tabell 11. Multipel regression med kontroll för marknadsvärde och sidor 
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För att vi skall kunna använda resultatet från regressionerna behöver residualerna, likt tidigare 

beskrivet, vara normalfördelade. Om residualerna inte är normalfördelade uppstår det problem 

med heteroskedasticitet och vi kommer inte kunna använda resultaten. I diagram 20 ser vi att 

residualerna för variablerna som används i testen för delårsrapporterna är normalfördelade. 

 

 
Diagram 20. Punktdiagram över samtliga variablers residualer för testen av delårsrapporter 

 

I diagram 21 visas residualerna i förhållande till regressionslinjen. Att residualerna följer 

regressionslinjen innebär att dem är normalfördelade. Trots att små avvikelser från linjen 

förekommer kan vi utläsa att residualerna ligger nära regressionslinjen och kan således anta 

att residualerna för testerna av delårsrapporterna också är normalfördelade. 
 

 
Diagram 21. Punktdiagram över testens residualer med regressionslinje 
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5. Analys 
 

Kapitlet presenterar analyser av de resultat som erhölls från de empiriska testerna i kapitel 4. 

Beaktande av teorierna angående sambandet mellan upplysningsnivån och kapitalkostnaden 

vilka framgår av den teoretiska referensramen analyseras inledningsvis resultaten från 

korrelationsmodellerna samt regressionsmodellerna. I kapitlet beaktas även resultatet i 

förhållande till ställda hypoteser. 

 

5.1 Analys av korrelationstabeller 
 

Med utgångspunkt i föregående kapitels statistiska tester kommer vi nu att analysera de 

resultat vi har erhållit från testerna och inledningsvis kommer tabell 2 att beaktas. Det primära 

sambandet studien syftar till att undersöka är det mellan upplysningsnivån och 

kapitalkostnaden, vilket utgör grunden för våra två hypoteser. Vår korrelationsanalys visar en 

negativ korrelation mellan variablerna kapitalkostnad och upplysningsnivå vilket även 

tidigare studier likt Petersen och Plenborg (2006), Botosan (1997) samt Brown och Hillegeist 

(2007) visat på. Det starkaste sambandet i de statistiska testerna uppvisas dock mellan 

variablerna kapitalkostnad och marknadsvärde med en negativ korrelation på -0,791. 

Resultatet ligger i linje med tidigare studier som Petersen och Plenborg (2006) och Botosan 

(1997) och visar att större företag tenderar till att ha en lägre kapitalkostnad. Att testen visar 

på en stark negativ korrelation mellan de båda variablerna visar samtidigt varför det var 

nödvändigt att inkludera kontrollvariabeln marknadsvärde i regressionerna. Vidare visar testet 

även en positiv korrelation mellan marknadsvärde och upplysningsnivå på 0,563 vilket 

hjälper till att förklara en del av varför större företag tenderar till att ha lägre kapitalkostnader. 

Ett vidare bevis på relationen mellan storleken på företag och dess upplysningsnivå återges av 

korrelationen mellan sidor och marknadsvärde, vilken påvisar ett starkt positivt samband på 

0,713. Relationen kan vidare förklaras av den starka positiva relationen mellan sidor och 

upplysningsnivå, vilken bevisar att årsredovisningar med ett högre antal sidor också tenderar 

till att vara mer upplysande än årsredovisningar med ett färre antal sidor. Resultatet visar att 

större företag tenderar till att ha bättre årsredovisningar ur ett investerarperspektiv. Med 

utgångspunkt av studier som Botosan (1997) och Petersen och Plenborg (2006) kan testets 

starka samband mellan marknadsvärde och kapitalkostnad förklaras av att upplysningsnivån, 

vilken positivt korrelerar med storleken på företaget, resulterar i en minskad 

informationsasymmetri för potentiella investerare vilket följaktligen leder till en reduktion av 

företagens kapitalkostnader. En anledning till att de större företagens högre upplysningsnivåer 

leder till en minskad kapitalkostnad kan enligt Elliott och Jacobsen (1994) bero på att höga 

upplysningsnivåer hjälper investerare att fatta bättre beslut om investering och således 

reducerar avkastningskravet. Resultatet ligger således i linje med vår hypotes om förekomsten 

av ett negativt samband mellan upplysningsnivån i årsredovisningarna och företagens 

kapitalkostnad. 
 

Majoriteten av tidigare forskning har baserats på enbart årsredovisningar men i linje med 

Botosan och Plumlees (2002) undersökning har vi även valt att testa sambandet utifrån 
delårsrapporter genom hypotes 2. Resultatet från tabell 7 visar att korrelationerna överlag 

försvagas jämfört med testet för årsredovisningar. Tabell 7 visar att det föreligger ett 

övergripande negativt samband mellan både variablerna sidor och upplysningsnivå gentemot 

kapitalkostnad. Däremot erhålls en förminskad styrka där korrelationen mellan kapitalkostnad 

och upplysningsnivå är -0,289 jämfört med årsredovisningarnas -0,489, och korrelationen 

mellan kapitalkostnad och sidor minskar från -0,751 till -0,484. Testets starkast uppvisade 

korrelation är också för delårsrapporter relationen mellan kapitalkostnad och marknadsvärde 
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med en korrelation på -0,765, vilket återger ett svagare samband än årsredovisningarnas -

0,791. En intressant aspekt av testet är att analysen visar på ett, om än svagt, negativt 

samband mellan kapitalkostnad och upplysningsnivå. Då Botosan och Plumlee (2002) visat på 

att upplysningarna i delårsrapporter och kapitalkostnaden korrelerar positivt blev vårt resultat 

något oväntat. Vidare uppger testet samtidigt att korrelationen mellan samtliga tre förklarande 

variabler upplysningar, marknadsvärde och sidor erhåller en positiv korrelation emellan sig, 

vilket betyder att det totala sambandet mellan variablerna blir detsamma för delårsrapporterna 

som för årsredovisningarna. Dock vill vi återigen poängtera att styrkan på sambanden för 

samtliga tre variabler minskar i testet för delårsrapporter. Detta betyder således att även 

upplysningsnivån i delårsrapporterna leder till en reduktion av företagens kapitalkostnader, 

något Botosan och Plumlee (2002) inte kunde konstatera. Således ligger även resultaten för 

delårsrapporternas samband i linje med vår utställda hypotes. En förklaring till varför vi 

finner en negativ korrelation mellan upplysningsnivå och kapitalkostnad för delårsrapporter 

kan grunda sig i att investerare tenderar till att fatta investeringsbeslut baserat på 

delårsrapporter med fördel av att dessa ges ut med kortare fördröjning efter perioden den 

avser, jämfört med årsredovisningar (Botosan & Harris 2000). 
 

5.2 Analys av regressionstabeller 
 

Till skillnad från korrelationsanalyserna visar våra regressioner att det starkaste sambandet för 

årsredovisningar återfinns mellan kapitalkostnad och sidor (tabell 5), vilket visar ett negativt 

samband på -1,474. Regressionerna visar även ett starkt samband mellan kapitalkostnad och 

marknadsvärde (se tabell 3-6). Då både korrelationsanalysen och regressionsanalyserna visar 

på att marknadsvärde återger en stark påverkan på kapitalkostnad kan vi därmed konstatera 

att företagens storlek har en inverkan på hur stor kapitalkostnad företagen erhåller. Resultatet 

ligger därmed i linje med tidigare studier (Botosan 1997; Petersen & Plenborg 2006). I 

regressionerna från tabell 4 och 5 misslyckas den uppmätta upplysningsnivån i 

årsredovisningarna att återge en signifikant påverkan på företagens kapitalkostnad trots att 

sambandet visade på en negativ korrelation i tabell 2. En förklaring till varför regressionerna 

inte kan visa på ett negativt samband mellan upplysningsnivån i årsredovisningarna samt 

företagens kapitalkostnad kan bero på att årsredovisningar enbart är en utav många källor till 

information för investerare, och således kompletteras årsredovisningarna väl genom andra 

informationskanaler (Botosan 1997). När vi inkluderade samtliga tre variabler i 

regressionsanalysen i tabell 5 försvagades det negativa sambandet mellan kapitalkostnad och 

marknadsvärde från -0,508 i tabell 3 till -0,345. Dock visar regressionen i tabell 5 att 

konstanten inte blir signifikant när samtliga tre förklarande variabler tas med och resultatet 

från regressionen tyder på att sidor stör de andra variablerna. Därför väljer vi i den sista 

regressionen (se tabell 6) att ta bort variabeln upplysningsnivå och endast ta med 

marknadsvärde och sidor som förklarande variabler för att se hur sambandet förändras. 

Regressionen från tabell 6 visar att sambandet mellan sidor och kapitalkostnad minskar i 

styrka från regressionen i tabell 5 från -1,474 till -1,309, medan konstanten återigen blir 

signifikant. Trots att styrkan på sambandet försämrades förblir sidor den variabeln med 

starkast negativt samband med kapitalkostnad.  
 
I regressionsanalyserna för delårsrapporterna ser vi liknande resultat som vid analysen av 

årsredovisningarna. Det starkaste sambandet är även här mellan kapitalkostnad och sidor. Det 

är dock ett svagare samband på -0,757 jämfört med årsredovisningarnas -1,474. Ett signifikant 

negativt samband mellan kapitalkostnad och marknadsvärde på -0,472 går också att utläsa 

från regressionen i tabell 8 medan upplysningsnivå, likt vid testen för årsredovisningar, inte 

har en signifikant påverkan på den beroende variabeln (se tabell 9). När vi inkluderar samtliga 
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tre förklarande variabler blir inte konstanten signifikant (se tabell 10), och upplysningsnivå 

lyckas inte heller visa någon signifikant påverkan på kapitalkostnad i varken tabell 9 eller 

tabell 10. Detta ligger också i linje med testerna för årsredovisningarna. Att testerna 

misslyckas med att förklara hur upplysningsnivån i delårsrapporterna påverkar 

kapitalkostnaden är ett resultat som faller i linje med Botosan och Plumlees (2002) studie. 

Botosan och Plumlee (2002) menar att en förklaring till varför ett negativt samband mellan 

upplysningsnivån i delårsrapporterna och kapitalkostnaden inte påträffas kan bero på att de 

mer frekvent utgivna delårsrapporterna leder till att en ökad instabilitet för aktien vilket i 

förlängningen påverkar aktiepriset. Detta sker eftersom informationen främjar kortsiktighet 

hos investerare. 
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6. Slutsatser, bidrag och framtida forskning 
 

Initialt presenterar kapitlet de slutsatser som dragits av studien innan vi redogör för de 

teoretiska och praktiska bidragen vilka studien gett upphov till. Som avslutning ger vi förslag 

till vad vidare forskning inom området kan fokusera på. 

 

6.1 Slutsats 
 

o Hur ser sambandet mellan avkastningskravet på eget kapital och upplysningsnivån i 

årsredovisningar respektive delårsrapporter ut för svenska industriföretag? 

 

Trots att forskning kring sambandet mellan kapitalkostnad och upplysningsnivå har blivit allt 

mer omfattande genom åren är det fortfarande ett debatterat ämne. Majoriteten av forskningen 

tycks dock vara eniga om existensen av ett negativt samband mellan upplysningsnivån i 

företagsrapporter och företagens kapitalkostnad. Orsaken har sin grund i den 

informationsasymmetri som råder på kapitalmarknaden mellan investerare och företag. 

Investerare förfogar över mindre information än företagsledningarna och för att täcka sin 

investeringsrisk kräver de således en högre avkastning, vilket leder till en ökad kapitalkostnad 

för företagen. Utifrån detta samband bör företagen följaktligen kunna reducera 

informationsasymmetrin genom att anta en högre upplysningsnivå och således också minska 

sin kapitalkostnad. 
 

I studien har vi beaktat tidigare forsknings resonemang beträffande kapitalmarknaden och 

dess samband för att vidare ämna besvara våra två hypoteser. Vi genomförde en undersökning 

av industriföretagen noterade på Nasdaq OMX Stockholms listor Large Cap, Mid Cap samt 

Small Cap för att analysera sambandet mellan kapitalkostnaden och upplysningsnivån hos 

svenska industriföretag. I testerna för årsredovisningar fann vi starka negativa korrelationer 

mellan vår beroende variabel kapitalkostnad och de förklarande variablerna marknadsvärde, 

upplysningsnivå samt sidor. Detta innebär att vi har lyckats identifiera negativa samband 

mellan företagens kapitalkostnad och våra approximationer för upplysningsnivån i företagens 

årsredovisningar men även mellan företagens kapitalkostnad och deras marknadsvärde. 

Således kan vi bekräfta hypotes 1 om ett föreliggande negativt samband för 

årsredovisningarna hos industriföretag på Nasdaq OMX Stockholm. I de efterföljande 

regressionsanalyserna kunde vi se en signifikant påverkan på kapitalkostnaden för både 

marknadsvärde och sidor. Det starkast uppmätta sambandet var mellan kapitalkostnad och 

sidor men upplysningsnivå förblev osignifikant i samtliga regressioner. Testerna för 

kvartalsrapporter låg i linje med testerna för årsredovisningarna vilket innebär att även 

hypotes 2 om ett förekommande negativt samband i delårsrapporterna hos industriföretag på 

Nasdaq OMX Stockholm kan bekräftas. Starka negativa korrelationer mellan kapitalkostnad 

och de förklarande variablerna kunde identifieras och även här fanns det starkaste sambandet 

mellan kapitalkostnad och sidor medan upplysningsnivå förblev osignifikant i samtliga 

regressioner. Att studien inte kunde visa på en signifikant påverkan från upplysningsnivå i 

vare sig årsredovisningarna eller delårsrapporterna antyder att det kan finnas andra faktorer än 
våra approximationer för upplysningsnivån som påverkar kapitalkostnaden. 
 
Studiens syftade även till att mynna ut i huruvida informationskällan, de undersökta 

årsredovisningarna respektive delårsrapporterna, har olika påverkan på kapitalkostnaden. De 

samband som gick att se från våra korrelations- och regressionsanalyser av årsredovisningarna 
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gick även att se i svagare form i analysen av delårsrapporterna. Således antyder vi att 

informationskällan i detta fall inte påverkar riktningen utan endast styrkan på sambandet. 

 

6.2 Teoretiska och praktiska bidrag 
 

I kontext till tidigare forskning bidrar vår undersökning med ytterligare ett perspektiv på hur 

upplysningsnivån i olika typer av informationskällor påverkar företagens kapitalkostnader. 

Trots en genomgående utbredd forskning där såväl smala som breda perspektiv har antagits 

ser vi ändå en avsaknad av studier på den svenska kapitalmarknaden. Därmed hjälper vår 

studie till att fylla det forskningsgap som består i att undersöka sambandet mellan 

upplysningsnivå och kapitalkostnad på olika marknader. Vi kan därmed bekräfta att teorin om 

att en generösare upplysningsnivå leder till en reducerad kapitalkostnad även föreligger på 

den svenska kapitalmarknaden. Det praktiska bidraget från vår studie vänder sig till 

potentiella investerare på denna marknad. Det starka negativa sambandet som påträffades 

mellan företagens upplysningsnivå och deras kapitalkostnad antyder att svenska företag är 

förhållandevis transparenta mot marknaden i sina upplysningar. Denna information kan 

underlätta för investerare att fatta bättre beslut. 

 

En intressant aspekt av vår studie är att den ställer sig i kontrast till forskning som Botosan 

och Plumlee (2002) då vi visar att det föreligger ett negativt samband mellan 

upplysningsnivån i delårsrapporter och företagens kapitalkostnad. Resultatet visar således att 

forskningen om hur olika typer av informationskällor påverkar kapitalkostnaden bör 

undersökas utförligare. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

De subjektiva aspekter som konstruktionen av ett upplysningsindex innebär leder till ett 

intressant område för vidare forskning. Vilken information som är viktig skiljer sig åt mellan 

olika intressenter men också mellan olika branscher. Således finner vi det intressant att 

utförligare studera vilken information som är viktigast för intressenter i företagsrapporterna. 

Anledningen till att vi efterfrågar denna typ av forskning beror på att det skulle underlätta vid 

konstruktioner av upplysningsindex, särskilt för studier vilka ämnar jämföra sambandet 

mellan flera olika branscher. 

 

Det skulle även vara intressant att i framtiden anta en bredare undersökning av hur 

upplysningsnivån hos olika typer av informationskällor påverkar kapitalkostnaden. 

Exempelvis kan informationen som ges ut under företagens kapitalmarknadsdagar undersökas 

för att studera hur den påverkar sambandet mellan upplysningsnivån och kapitalkostnaden för 

företagen.  
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Bilaga 1 – Upplysningsindex 

 

Bakgrundsinformation Informationens karaktär  

 

 

 

 

 

Total bakgrundsinformation 

Uttalanden om företagets mål och syfte 1p 

Diskussion av konkurrentsituation 1p 

Presentation av huvudsakliga marknader 1p 

 3p 

Produktionsinformation Informationens karaktär  

 

 

 

 

Total Produktionsinformation 

Specifikation av huvudsakliga produkter 1p 

Investeringar i produktionen diskuteras 1p 

Volym av material som förbrukas 1p 

 3p 

Strategi Informationens karaktär  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total om strategi 

Diskussion av risk 1p 

Generell beskrivning av strategier 1p 

Beskrivning av hållbarhetsstrategi 1p 

Diskussion av marknadsexpansioner  1p 

Diskussion av produktutvecklingar 1p 

 5p 

Icke-finansiella mått Informationens karaktär  

 

 

 

 

 

 

Total om Icke-finansiella mått 

Antal anställda 1p 

Diskussion av marknadsandelar 1p 

Hållbarhetsredovisning 1p 

 3p 

Sammanlagda poängen  14p 

  



 

 
 

Bilaga 2 - Lista över bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholms sektor Industrials. 
 
Företag   Segment  Anmärkning 

ABB Ltd.   Large Cap  Rapporter på engelska 

Addtech   Mid Cap 

Alfa Laval   Large Cap 

Alimak Group   Mid Cap  Noterades 2015 

Arcam   Mid Cap 

Assa Abloy   Large Cap 

Atlas Copco   Mid Cap 

B&B Tools   Mid Cap 

Beijer Alma   Mid Cap 

Beijer Electronics  Small Cap 

Beijer Ref   Mid Cap 

Bong   Smallcap 

Bravida Holding  Mid Cap  Noterades 2015 

BTS Group   Smallcap 

Bufab   Mid Cap 

Cavotec   Mid Cap  Rapporter ej tillgängliga 

Concentric   Mid Cap 

Concordia Maritime  Small Cap 

Consilium   Small Cap 

Coor Service Management Holding Mid Cap  Noterades 2015 

CTT Systems   Small Cap 

Duroc   Small Cap 

Elanders   Small Cap 

Eltel   Mid Cap 

eWork Scandinavia  Small Cap 

Fagerhult   Mid Cap 

Fingerprint Cards  Large Cap 

Garo   Small Cap  Noterades 2016 

Gunnebo   Mid Cap 

Image Systems   Small Cap 

Indutrade   Large Cap 

Intellecta   Small Cap 

Inwido   Mid Cap 

ITAB Shop Concept  Mid Cap 

Lagercrantz Group  Mid Cap 

Lifco   Large Cap 

Lindab International  Mid Cap 

Loomis   Large Cap 

Malmbergs Elektriska  Small Cap 

Mycronic   Mid Cap 

NCC   Large Cap 

Nederman Holding  Mid Cap  Rapporter ej tillgängliga 

NIBE Industrier   Large Cap 

Nobina   Mid Cap  Noterades 2015 

Nolato   Mid Cap 

NOTE   Small Cap 

OEM International  Mid Cap 

Opus Group   Mid Cap 

Peab   Large Cap 

Poolia   Small Cap 

Precise Biometrics  Small Cap 

Pricer   Small Cap 

Rejlers   Small Cap 

SAAB   Large Cap 

Sandvik   Large Cap 

Securitas   Large Cap 

Semcon   Small Cap 



 

 
 

Sensys Gatso Group  Mid Cap 

SinterCast   Small Cap 

Skanska   Large Cap 

SKF   Large Cap 

Studsvik   Small Cap 

SWECO   Large Cap 

Svedbergs   Small Cap 

Systemair   Mid Cap 

Transcom Worldwide  Mid Cap 

Trelleborg   Large Cap 

Troax Group   Mid Cap  Noterades 2015 

Uniflex   Small Cap 

Viking Supply Ships  Small Cap  Rapporter på engelska 

Volvo   Large Cap 

Wise Group   Small Cap 

Xano Industri   Small Cap 

ÅF   Mid Cap 
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