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Sammanfattning 
De senaste åren har mängden frivilligt redovisad information i företags årsredovisningar ökat. Tidigare 

forskning som har fokuserat på traditionella företag har visat att olika företagsegenskaper kan påverka 

mängden frivilligt redovisad information. Med internets framfart har det vuxit fram en ny typ av företag 

som använder internet som sin primära försäljningskanal. Internet skapar en anonymitet för dessa företag 

vilket gör att de skiljer sig från traditionella företag. Ingen tidigare forskning har studerat vilka 

företagsegenskaper som påverkar mängden frivilligt redovisad information för internetbaserade företag. 

 

Med intentionen att fylla de ovan nämnda forskningsgapet är syftet med denna uppsats att förklara vilka 

företagsspecifika egenskaper hos internetbaserade företag som påverkar mängden frivilligt redovisad 

information i årsredovisningen. Studien har en deduktiv ansats och är genomförd med en kvantitativ 

metod. Utifrån tidigare forskning och teorier skapades hypoteser. Varje hypotes bygger på en 

företagsegenskap och genom statistiska analyser undersöktes hur respektive företagsegenskap påverkar 

mängden frivilligt redovisad information. 

 

Studiens resultat visar att företagsstorlek, företagsålder och bolagsstrategin prospektör signifikant positivt 

påverkar mängden frivilligt redovisad information för internetbaserade företag. Därmed har studien stöd i 

agentteorin och legitimitetsteorin som användes i framtagandet av hypoteserna. Att studien genomfördes 

på internetbaserade företag och inte traditionella företag misstänker vi kan vara en förklarande anledning 

till att studiens resultat avviker något från tidigare forskningar. Att studien genomfördes på ett urval med 

icke-börsnoterade företag tror vi även kan vara en av anledningarna till denna avvikelse. Därför vore en 

framtida forskning kring mängden frivilligt redovisad information för börsnoterade internetbaserade 

företag intressant.  

 

 

Nyckelord: frivillig redovisning, internetbaserade företag, företagsegenskaper, bolagsstrategi 
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Abstract 
In recent years, the amount of voluntarily reported information in companies' annual reports has 

increased. Previous research has focused on traditional companies and has shown that different company 

characteristics can affect the amount of voluntarily reported information. With the Internet's outbreak a 

new type of company has emerged that uses the internet as its primary sales channel. Companies which 

work through internet are different from traditional companies because they are anonymous. No previous 

research has studied what company characteristics affect the amount of voluntarily reported information 

for this new type of company. 

 

With the intention to fill the above-mentioned research gap, the purpose of this paper is to explain what 

characteristics of internet-based companies affect the amount of voluntarily reported information in their 

annual report. The study has a deductive approach and is performed with a quantitative method. The 

study’s hypotheses are based on previous research and theories. Each hypothesis is based on specific 

company characteristics and examined through statistical analysis testing how each company 

characteristics influences the amount of voluntarily reported information. 

The results of the study shows that company´s size, age and a prospector corporate strategy significantly 

positively affect the amount of voluntarily reported information by internet-based companies. Thus, the 

results support the argument of agency theory and legitimacy theory used to derive the hypotheses. We 

suspect that one explanatory factor to the study’s result that slightly differ from previous research may be 

because our study was conducted on the internet based companies and not traditional companies. That the 

study was conducted on a sample of non-listed companies do we believe can be one of the reasons for this 

divergence. Therefore, we would find it interesting for future research to examine the amount of 

voluntarily reported information for the listed internet-based companies. 

Keywords: voluntary reporting, Internet-based companies, company characteristics, corporate strategy 
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Kapitel 1.  Inledning 

I Sverige finns idag över en miljon registrerade företag. De skiljer sig åt vad gäller 

storlek, bransch och antal anställda. En gemensam faktor för alla är att de har olika 

externa grupper som på ett eller annat sätt har ett ömsesidigt beroendeförhållande till 

företaget. Dessa grupper är exempelvis investerare, kunder, banker och leverantörer och 

benämns oftast som intressenter. För att intressenterna ska kunna fatta beslut på 

förhållandevis goda grunder är det viktigt att de har tillgång till information om 

företaget. Det finns flera sätt för ett företag att förmedla information om sin verksamhet. 

Det mest innehållsrika och därmed det huvudsakliga informationsverktyget är 

årsredovisningen (Marston & Shrives, 1991). Aktiebolag ska upprätta extern 

redovisning i form av en årsredovisning (Bokföringslagen [BFL], SFS 1999:1078, kap. 

6, 1 §). En årsredovisning ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning och noter. Större företags årsredovisningar ska även innehålla en 

kassaflödesanalys (Årsredovisningslagen [ÅRL], SFS 1995:1554, kap. 2, 1 §). 

 

Det råder informationsasymmetri mellan ett företags intressenter och den operationella 

ledningen vilket betyder att informationen som de båda har tillgängligt skiljer sig åt. 

Desto större gapet är, desto större är risken att intressenter fattar beslut på felaktiga 

grunder (Eisenhardt, 1989). Den lagstadgade redovisningen utgör grunden i företagens 

informationsgivning till intressenterna och utöver den lagstadgade redovisningen har 

företag möjlighet att i sin årsredovisning förmedla annan typ av information som kan 

minska informationsgapet (Inchausti, 1997). Denna icke lagstadgade redovisning kallas 

frivillig redovisning. Just med anledning av att det är frivilligt och upp till det enskilda 

företaget vad som frivilligt redovisas skiljer den frivilliga redovisningen sig åt mellan 

företag. Enligt Financial Accounting Standard Board (FASB, 2001) är 

hållbarhetsredovisning, nyckeltal, historia om företaget samt prognoser alla viktiga 

delar för ett företag att frivilligt redovisa. Ur företagets synvinkel finns det både för- 

och nackdelar med att redovisa mycket information och öka sin transparens. Forskning 

visar att företag med hög transparens har en lägre kapitalanskaffningskostnad då 

bankerna känner en större trygghet (Francis, Kuhurana & Pereira, 2005). En annan 

aspekt av högre transparens är att värdet på företaget kan öka (Al-Akraa & Jahangir 

Alib, 2012). Genom att lämna ut mycket information kan företagen minska 

informationsgapet till sina intressenter. Att lämna ut information är däremot, förutom att 
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vara en resurskrävande process, något som är förknippat med en risk då konkurrenter 

kan gynnas av informationen. Trots risken har mängden frivillig information i 

årsredovisningarna ökat de senast åren (Schuster & O'Connel, 2006).  

 

Internet började spridas 1995 och än idag fortsätter internet att spridas till allt fler, 93% 

av Sveriges befolkning har tillgång till internet (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). I takt 

med att internetanvändningen och e-handeln har ökat har en ny typ av företag vuxit 

fram, så kallade internetbaserade företag. Internetbaserade företag skiljer sig från 

traditionella företag på så sätt att de endast finns på nätet och har internet som sin 

primära kanal. Det innebär att all försäljning, logistik och kommunikation sker digitalt 

över internet, vilket medför en brist på fysisk kontakt mellan säljare och kund (Park, 

Mezias & Song, 2004). Internet-handeln har lett till att konsumenters köpbeteenden har 

förändrats (PostNord, 2015). Ett exempel på denna utveckling syns i e-barometers 

årsrapport där den svenska detaljhandeln över internet 2013 ökade med 17% i 

jämförelse med detaljhandeln i sin helhet som endast ökade 1,9%. Traditionella 

väletablerade företag har idag fått konkurrens från helt internetbaserade aktörer. Ett 

exempel är den helt internetbaserade detaljhandelskedjan Alibaba som förväntas ta över 

titeln från det traditionella företaget Walmart som världens största detaljhandelskedja 

(Times of India, 2016).  

1.2.Problematisering 
En av det många utmaningar för internetbaserade företag är att bli erkända. Det finns 

miljontals hemsidor och erbjudanden på internet. En nyckelfaktor för all handel och alla 

företag är att skapa långsiktiga kundrelationer. Detta är något som kan upplevas svårt 

via internet då internet skapar en anonymitet mellan företaget och kunden (Bergström & 

Fölster, 2011). Trotts anonymiteten visar undersökningar att handel på internet ökar 

som aldrig förr (Bränström, 2013, 13 januari). Prognosen för svensk handel online visar 

på att e-handlare i Sverige under 2016 för första gången kommer att omsätta mer än 50 

miljarder kronor (PostNord, 2015).  
 

Människor i dagens moderna samhälle är ständigt uppkopplade till internet där 

informationsflödet är enormt och informationssökande via sökmotorer så som Google 

sker på en bråkdels sekund. För företag har internet därför blivit ett viktigt verktyg för 
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att kunna vara del av informationsflödet för konsumenter som handlar på internet 

(Statista, 2015). Ett exempel på ett internetbaserat företag som har lyckats utnyttja 

internet på ett framgångsrikt sätt är nätmäklaren Avanza, som konkurrerar med de 

klassiska storbankerna. Sett till antal avslut på NASDAQ OMX Stockholm inklusive 

First North ökade deras marknadsandel från 6,4 % 2012 till 10,9% 2015 (Avanza, 2012, 

2015). 

 

Trots att internet har blivit en viktig kanal för försäljning så väljer konsumenter 

fortfarande i hög grad att handla i fysiska butiker (Statista, 2015). Porter (2001) betonar 

att ett problem med e-handeln ligger i att kunderna inte kan få närkontakt eller fysiskt 

kan röra produkterna, något som även Harrigan, Ramsey och Ibbotson (2010) finner i 

sin studie. Detta blir något för de aktörer som endast väljer att finnas tillgängliga online 

att ta hänsyn till. Som konsument är det svårare att bygga upp ett förtroende för ett 

internetbaserat företag eftersom konsumenten aldrig träffar försäljaren fysiskt. Enligt 

Turban (2008) har människor svårt att lita på ansiktslösa och papperslösa transaktioner, 

vilket är fallet med internet-handeln. En annan aspekt som hämmar konsumenter för att 

fullt ut lita på internetbaserade företag är risken för att drabbas negativt av ett 

undermåligt säkerhetssystem (Kassim & Ismail, 2009). Denna risk skapar en osäkerhet 

hos konsumenten och kan leda till att konsumenten helt avstår från köp (Shankar, Urban 

& Sultan, 2002). Sammanfattningsvis anser vi att internetbaserade företag är mer 

anonyma än traditionella företag. 

 

Många tidigare studier har ställt frågan kring internet-handel och dess många aspekter 

ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Miglo, Lee och Liang (2014) visar att större 

internetbaserade företag har en lägre skuldsättningsgrad i jämförelse med mindre och 

nyare internetbaserade företag, där skuldsättningsgraden är högre. Oxley och Yeung 

(2001) finner att det är institutionella faktorer så som säkerhet och goda 

betalningsmöjligheter som påverkar huruvida e-handelsbranschen kommer att kunna 

fortsätta växa och ta upp kampen mot sina fysiska motsvarigheter. Som ovan nämnt är 

området kring internetbaserade företag relativt nytt och det finns en del forskning som 

försöker förklara fenomenet kring internetbaserade företag (Chung, 2013; Zarzecki, 

2011).  
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Generellt har forskning om redovisning visat att frivillig redovisning har ökat de senaste 

årtiondena (Schuster & O'Connel, 2006). Den har dock inte tidigare studerat 

internetbaserade företags frivilliga redovisning. Istället har tidigare forskning fokuserat 

på andra områden, där Campell (2006) undersöker till vilka olika intressenter företagen 

anpassar sin frivilliga redovisning till. Leuz (2000) har genom sin forskning visat att 

ökad redovisning kan minska informationsgapet mellan företaget och dess intressenter, 

vilket kan få positiva effekter. Ett exempel på en sådan positiv effekt är att kostnaden 

för eget kapital kan gå ner när företaget är mer transparent (Botosan, 1997). 

 

Tidigare forskning har försökt förklara vilka olika företagsegenskaper som påverkar 

huruvida företag väljer att redovisa frivillig information eller inte. Broberg, Tagesson 

och Collin (2010) kommer fram till att ägare, kapitalstruktur och sektor är tre 

egenskaper som påverkar huruvida ett företag väljer att redovisa mer information än vad 

som enligt lag krävs. Alhazaimeh, Palaniappan och Almsafri (2014) har undersökt vad 

som påverkar ett företags val av frivillig redovisning i ett mindre land som Jordanien 

och kommer fram till att styrelse-sammansättningen är en faktor som påverkar den 

frivilliga redovisningen. Fernandez-Feijoo, Romero och Ruiz-Blanco (2013) undersöker 

även hur styrelsesammansättningen påverkar valet av frivillig redovisning. Fernandez-

Feijoo et al. (2013) fokuserar på korrelationen mellan styrelser med minst tre kvinnor 

och mängden frivillig redovisning. Anledningen till att företag väljer att redovisa 

frivillig information behöver inte bero på företagsegenskaper. Thoradeniya, Lee, Tan 

och Ferreira (2015) visar att en chefs normer och attityd kan vara förklaringen till 

företagets mängd av frivillig redovisning.  

 

Som tidigare nämnts har forskningen växt kring internetbaserade företag där forskare 

har försökt hitta säregna egenskaper för denna grupp av företag. Forskningen om 

frivillig redovisning har som ovan nämnt också växt och bland annat försökt förklara 

vilka företagsegenskaper som påverkar ett företags frivilligt redovisade information. 

Majoriteten av tidigare forskning har gjorts på börsnoterade företag och ingen tidigare 

forskning har studerat internetbaserade företag och deras mängd av frivilligt redovisad 

information samtidigt vilket gör att det existerar ett gap i forskningen.  

 

Forskningsgapet anser vi intressant att fylla av två aspekter. Vi finner det intressant att 

studera vilka företagsegenskaper för internetbaserade företag som påverkar deras mängd 
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av frivilligt redovisad information med anledning av diskussionen kring 

internetbaserade företags problematik med anonymitet (Bergström & Fölster, 2011). Vi 

tror att denna anonymitet antingen kan innebära att de redovisar mycket frivillig 

information, eller att internetbaserade företag väljer att förbli anonyma och därmed inte 

redovisa mer information än vad lagen kräver. Oavsett scenario finner vi det intressant 

att studera vilka företagsegenskaper som kan vara bakomliggande faktorer till mängden 

frivilligt redovisad information. Avslutningsvis skulle en studie på internetbaserade 

företag till stor del innebära en studie på onoterade företag till skillnad från tidigare 

forskning som valt att genomföra sina studier på börsnoterade företag och dess 

egenskaper som påverkar mängden frivilligt redovisad information (Barako, Hancock & 

Izan, 2006; Broberg et al., 2010; Inchausti, 1997). De båda scenariona med att antingen 

redovisa mycket information för att komma runt den anonyma problematiken kontra att 

välja att förbli anonym genom att inte redovisa mycket kan eventuellt enligt oss 

anammas även på onoterade företag. Vi tror att onoterade företag generellt kan anses 

vara mer anonyma.  

 

Avslutningsvis är det intressant att fylla forskningsgapet med bakgrund av att 

internetbaserade företag är ett växande fenomen. Genom att förklara hur de väljer att 

göra med frivillig redovisning som också är ett växande fenomen kan vi ge en prognos 

på hur framtidens företag kommer att ställa sig till frivillig redovisning redan idag och 

vilka företagsegenskaper hos dessa företag som påverkar mängden. Forskningsgapet 

kommer att fyllas genom modellen nedan. Modellen bygger på antagandet att 

företagsegenskaper hänförliga till antingen traditionella företagsegenskaper eller 

internetbaserade företagsegenskaper påverkar mängden frivilligt redovisad information.

 
Figur 1 Studiens modell 
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Med bakgrund av diskussionen och modellen ovan kommer vi fram till följande 

frågeställning och syfte. 

 

1.3 Frågeställning 
Vilka företagsspecifika egenskaper hos internetbaserade företag påverkar mängden 

frivilligt redovisad information i årsredovisningen? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att förklara vilka företagsspecifika egenskaper hos 

internetbaserade företag som påverkar mängden frivilligt redovisad information i 

årsredovisningen. 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. I inledningskapitlet ges en överblick över vad studien 

behandlar och där beskrivs bakgrunden och problemformuleringen vilket har lett fram 

till studiens syfte och frågeställning. I det andra kapitlet beskrivs den vetenskapliga 

metoden, studiens angreppssätt, forskningsmetod och forskningsansats. Andra kapitlet 

avslutas med en presentation av de teorier som används vid utformningen av 

hypoteserna. Det tredje kapitlet inleds med en presentation kring ämnena frivillig 

redovisning och internetbaserade företag. Därefter presenteras ett avsnitt om hur 

studiens hypoteser är framtagna, vilka teorier som används samt en diskussion kring 

tidigare forskning. Det tredje kapitlet avslutas med en sammanfattande modell som 

senare testas. I det fjärde kapitlet förs en diskussion kring studiens urval, 

datainsamlingsmetod och analysmetod för att slutligen presentera hur studien 

operationaliserades. Det femte kapitlet inleds med beskrivande statistik följt av en 

presentation av studiens resultat av analyserna. Avslutningsvis görs en sammanställning 

av hypotesprövningen för att svara på studiens syfte och frågeställning. I det sjätte och 

sista kapitlet diskuteras studiens resultat kopplat till teorier och tidigare forskning för att 

komma fram till studiens slutsatser. Uppsatsen avslutas med självkritik, vilket teoretiskt 

bidrag studien kom fram till samt förslag på framtida forskning. 
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Kapitel 2. Vetenskaplig metod 

För att genomföra studien togs utgångspunkt i vetenskapliga metoder (Hansson, 2011). 

De valda vetenskapliga metoderna var av sådan karaktär att de var lämpliga att använda 

utifrån syftet och frågeställningen. I detta kapitel kommer studiens forskningsfilosofi, 

forskningsansats, forskningsmetod, val av teori och litteratursökning att behandlas. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 
Inom forskning finns det två vedertagna förhållningssätt, positivism och hermeneutik. 

Det som skiljer förhållningssätten är uppfattningen om vilket tillvägagångsätt som 

lämpa sig för forskning. Denscombe (2009) beskriver att positivism fokuserar på att 

söka förklaringar och upptäcka mönster. Hermeneutiken syftar istället till att skapa en 

förståelse för ett fenomen (Hansson, 2011). 

 

För att svara på vår frågeställning och därmed förklara vilken företagsegenskap som 

påverkar mängden frivillig information, bildades hypoteser utifrån olika 

företagsegenskaper. Då frågeställningen, syftet och utfallet av hypoteserna var av 

förklarande karaktär var vår studie av en positivistisk filosofi (Bryman & Bell, 2013). 

Vidare menar Denscombe (2009) att inom ekonomi baserar sig positivism på ett orsak-

verkan samband vilket även passade in på vår studie då den ville förklara hur olika 

företagsegenskaper påverkar mängden frivilligt redovisad information. Hermeneutiken 

var inte applicerbar på vår studie då studien inte avsåg att förstå ett fenomen utan vill 

förklara fenomenet. 

 

2.2 Forskningsansats 
Det finns tidigare separat forskning på de båda berörda ämnena internetbaserade företag 

respektive frivilligt redovisad information. Utifrån denna tidigare forskning skapades en 

övergripande kunskap inom de båda forskningsområdena. Forskningmodellen och 

hypoteser utvecklades utifrån tidigare forskning tillsammans med befintliga teorier som 

bakgrund. Ett tillvägagångsätt som grundar sig på befintlig forskning innebär en 

deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell, 2013). Då vår studie var oprövad sedan 

tidigare och försöker fylla ett forskningsgap finner vi det positivt att ta utgångspunkt i 

vedertagna teorier för att skapa trovärdighet och substans till forskningen. Motsatsen till 

deduktiv ansats är induktiv ansats. Då är forskningen inte förankrad i beprövade teorier. 
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Vid sådan forskning är avsikten att utveckla teorier utifrån empiriskt material (Lind, 

2014).  

 

2.3 Forskningsmetod 
Det finns två inriktningar inom val av forskningsmetod, kvalitativ eller kvantitativ 

metod. I den kvalitativa metoden samlar forskare in empiri med syfte att få en förståelse 

för hur ett fenomen uppfattas. Empirin tolkas genom att fokusera på texter och ord. I 

den kvantitativa metoden arbetar forskare med numeriska uppgifter för att förklara ett 

fenomen och visa på ett samband (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom vårt syfte är att 

hitta förklaringar till hur olika kvantitativa oberoende variabler påverkar den beroende 

variabeln är en kvantitativ metod lämplig. Enligt Bryman och Bell (2013) är en 

kvantitativ studie lämplig för att den skapar ett underlag för att genomföra en 

jämförande analys och dra slutsatser.  

 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att forskare med en kvantitativ metod kan 

analysera texter och dokument i form av en innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys 

innebär att forskare försöker kvantifiera dokument på ett replikerbart och systematiskt 

vis utifrån bestämda kategorier och variabler. Kvantitativ innehållsanalys har använts i 

tidigare forskning när årsredovisningar granskats (Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 

2011). Gamerschlag et al. (2011) uttrycker att en innehållsanalys ger forskaren ett 

vertyg till att besvara frågor inom olika kategorier i ett material. Vi har valt att tillämpa 

en kvantitativ innehållsanalys då vi vill undersöka hur olika företagsegenskaper 

påverkar mängden frivilligt redovisad information i årsredovisningar.  

 

Två centrala verktyg inom innehållsanalysen är utformningen av ett kodningsschema 

och en kodningsmanual. Ett kodningsschema ska innehålla alla de mått som rör den 

beroende variabeln (Bryman & Bell, 2013). En kodningsmanual ska ge vägledning om 

hur kodningen ska genomföras, så att kodningen genomförs på ett konsekvent sätt 

(Bryman & Bell, 2013). Kodningsmanualen togs fram som komplement till 

kodningsschemats punkter. Även om innehållsanalys är ett vedertaget tillvägagångsätt 

bland forskare finns det negativa aspekter med en sådan analys som måste tas i 

beaktande. Den mest utmärkande begränsningen med en innehållsanalys är att den 

bygger på dokument. Innehållsanalysen kan därmed inte bli bättre än vad dokumenten 
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är (Bryman & Bell, 2013). Genom att vår innehållsanalys genomfördes på dokument i 

form av årsredovisningar anser vi oss komma runt denna problematik då de är 

utformade utifrån lagar och regelverk (ÅRL, SFS 1995:1554).  

 

2.4 Val av teori 
Som tidigare nämnts har hypoteser utifrån företagsegenskaper som kan påverka 

mängden frivilligt redovisad information utvecklats utifrån en deduktiv ansats. Som 

grund till hypoteserna har teorier som kan förklara företagens agerande använts. 

Teorierna som använts är; agentteorin, legitimitetsteorin, signalteorin, intressentteorin, 

institutionella teorin samt positive accounting theory (PAT). Samtliga av dessa teorier 

är av sådan karaktär att de kan förklara varför ett företag väljer att agera på ett visst sätt. 

Utgångspunkt i teorierna är att företaget eller medarbetarna på företaget genom olika 

sätt och till olika aktörer vill visa upp företaget från sin bästa sida och därigenom skapa 

fördelar.  

 

Anledningen till att utgångspunkt togs i sex olika teorier är eftersom våra hypoteser 

byggdes upp av företagsegenskaper kopplade till olika intressenter för företaget. Dessa 

intressenters intressen skiljer sig åt beroende på om de är ägare, banker, kunder eller 

samhället vilket gör det intressant att använda olika teorier. När hypoteserna 

utvecklades noterades dessutom att några av teorierna var av liknande karaktär med 

kompletterande perspektiv. Vid härledning av hypoteserna användes dessa 

kompletterande perspektiv gemensamt.  

 

2.5 Litteratursökning  

För att bygga vår teoretiska modell läste vi i ett inledande skede artiklar om frivillig 

redovisning samt internetbaserade företag i bland annat den svenska 

redovisningstidningen Balans samt på internethemsidan e-handel.se. Därmed skapades 

en uppfattning om diskussionerna inom de båda ämnena. På så sätt fick vi inspiration 

till att söka efter vetenskapliga artiklar som behandlar ämnena. Detta tillvägagångssätt 

är något som Bryman och Bell (2013) poängterar är lämpligt när de framhäver vikten av 

att göra en ordentlig litteraturgenomgång i studiers inledande fas. Vidare menar Bryman 

och Bell (2013) att forskare behöver känna till begrepp, teorier och metoder som är 

relevanta samt vilka tidigare forskningsmetoder som använts inom forskningsområdet. 
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De vetenskapliga artiklarna och tidigare studier inom området som är centrala i vår 

studie togs fram genom sökningar i databaserna Google Scholar och HKR Summon. 

Sökorden som primärt användes var; voluntary disclosure, internet companies, internet 

firms. För att bredda vårt material användes artiklarnas referenser till liknande artiklar 

inom forskningsområdet. Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt att föra 

anteckningar över vilken källa som använts för att kunna referera till innehållet. Detta 

var något som togs i beaktning då artiklarna lästes. Anteckningar fördes över samtliga 

vetenskapliga artiklar som lästes. Nya artiklar stämdes av mot dessa anteckningar innan 

de lästes så att de inte redan var lästa sedan tidigare. På så sätt slapp vi dubbelarbete och 

sparade tid. Denna process möjliggjorde härledning av hypoteserna vilket presenteras i 

nästa kapitel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thernfrid & Wargéus 

 17 

Kapitel 3. Teori 
Syftet med denna studie är att förklara hur olika företagsegenskaper kan påverka 

mängden frivilligt redovisad information för internetbaserade företag. I enlighet med 

syftet utvecklar vi i detta kapitel en teoretisk modell. Modellen är baserad på tio 

hypoteser som är utvecklade utifrån tidigare forskning inom ämnena frivillig 

redovisning, internetbaserade företag samt bolagsstrategi. För att stärka hypoteserna 

används teorier som kan förklara mängden frivilligt redovisad utifrån olika perspektiv. 

Innan hypoteserna presenteras redogörs för vad frivillig redovisning är samt vad som 

utmärker ett internetbaserat företag.  

 

3.1 Vad är frivillig redovisning? 
Enligt FASB (2001) är frivillig redovisning, information som inte regleras utav lagar, 

regler eller rekommendationer. Informationen är av generell snarare än detaljerad 

karaktär och är sådan, som företaget frivilligt väljer att redovisa i årsredovisningen. Det 

är upp till varje företag att själva bestämma vilken typ och mängd av information de vill 

redovisa utöver det som är lagstadgat (Broberg et al., 2010). Trots att informationen inte 

är lagstadgad är det enligt Nilsson (2010) viktigt för företagen att beakta normgivarnas 

rekommendationer om redovisningens utformning för att underlätta för företagets 

intressenter i deras beslutsfattande (Meek, Roberts & Gray, 1995). Eftersom frivillig 

redovisning är just frivillig finns det ingen standardiserad definition på vad frivillig 

redovisning är. Perrini (2006) väljer att dela in den frivilliga redovisningen i bland annat 

miljöredovisning, social redovisning och hållbarhetsredovisning. I 

forskningssammanhang har frivillig redovisning även delats in i andra kategorier där 

Adrem (1999) valt att dela upp den i fyra kategorier: finansiell information, 

aktierelaterad information, strategisk information och social information. Meek et al. 

(1995) väljer en annan uppdelning utifrån strategisk-, icke finansiell- samt finansiell 

information. Oavsett vilken kategoriuppdelning som väljs är information om nya 

produkter, trendanalyser, forskning och utveckling, expansionsplaner samt 

konkurrenssituation exempel på frivillig information i årsredovisningar (FASB, 2001).   
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3.2 Vad är internetbaserade företag? 
Det finns ingen standardiserad definition på vilka företag som klassas som 

internetbaserade företag, varken i forskningssammanhang eller allmänt accepterade 

termer. Ett sätt som internetbaserade företag skiljer sig från traditionella företag är att 

det inte går att dela in dem utifrån sektorer, vilket annars är ett vanligt sätt att 

klassificera företag (Alsaeed, 2006; Broberg et al., 2010; Wallace & Naser, 1995). 

Anledningen till detta är att internet begränsar möjligheterna till vad ett företag kan vara 

verksamt inom. För internetbaserade företag gör Barua et al. (2004) istället en 

uppdelning utifrån digitala respektive fysiska internetbaserade företag. Digitala 

internetföretag är de vars produkter och tjänster till naturen är digitala och som levereras 

direkt över internet, exempelvis söktjänster. De fysiska internetföretagen är även de 

endast baserade på internet, men deras produkter eller tjänster är av mer fysisk karaktär 

som skickas till konsumenterna, exempelvis böcker och leksaker (Barua et al., 2004). 

Som nämndes i bakgrunden väljer Park et al. (2004) att definiera internetbaserade 

företag som ett företag som bara finns på internet och har internet som sin primära 

kanal. Zarzecki (2011) definierar ett internetbaserat företag som ett företag vars 

majoritet av intäkterna genereras från internet eller från aktiviteter som baseras på 

internetanvändning. Vi kommer i denna uppsats att använda oss av följande definition: 

Ett internetbaserat företag är ett företag som har internet som sin primära 

försäljningskanal för att sälja produkter och tjänster. 

 

3.3 Hypoteser 
För att skapa studiens tio hypoteser har tidigare forskning på området, olika teorier, 

strategier och dess koppling till internetbaserade företag kombinerats. Tidigare 

forskning angående faktorer som påverkar ett företags val att frivilligt redovisa 

information har alla valt olika företagsegenskaper i sina studier (Alsaeed, 2006; Barako 

et al., 2006; Broberg et al., 2010; Inchausti, 1997). Den första gruppen av faktorer som 

enligt vår modell i kapitel 1 definieras som traditionella företagsegenskaper utgår ifrån 

tidigare forskning. På så sätt fortsätter vi på forskningsområdet och gör vår studie 

jämförbar med tidigare forskning. För att uppfylla vårt syfte kommer hypoteserna att 

skapas med en koppling till internetbaserade företag. Med denna koppling kan 

förhoppningsvis studien bidra med ny empirisk information som inte bara ökar 
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forskningen inom ämnet utan även bidrar med en ny infallsvinkel. Den andra typen av 

faktorer i modellen som definieras som internetbaserade företagsegenskaper är faktorer 

som skiljer sig åt från traditionella företagsegenskaper. De är mer specifika för 

internetbaserade företag där variablerna är framtagna från tidigare forskning på området 

internetbaserade företag men på andra områden än frivillig redovisning (Barua et al., 

2004; Patton & Josang, 2004; Rosenzweig, Laseter & Roth, 2011). Förutom att 

hypoteserna är framtagna från tidigare forskning har de även förankring i etablerade 

teorier. De teorier som används är: agentteorin, legitimitetsteorin, signalteorin, 

intressentteorin, institutionella teorin samt PAT. Dessutom har bolagsstrategin Miles 

och Snow att används i framtagandet av tre hypoteser om internetbaserade företags 

bolagsstrategier och frivillig redovisning.  

 
3.4 Traditionella företagsegenskaper 

 

3.4.1 Lönsamhet 

Företags lönsamhet kan enligt tidigare forskning inverka på mängden frivilligt 

redovisad information (Oliviera, Rodrigues & Craig, 2006; Wallace & Naser, 1995). En 

anledning till att det kan finnas ett positivt samband kan enligt Singhvi och Desai 

(1971) bero på att när lönsamheten är hög är ledningen måna om att visa detta genom 

att ge ut detaljerad information i hopp om att fortsätta hålla denna höga lönsamhet. Från 

ett teoretiskt perspektiv kan detta förklaras av signalteorin. Signalteorin handlar om att 

företag vill signalera sådan information till sina intressenter som de vill att 

intressenterna ska känna till för att företagets rykte ska öka (Shehata, 2014). Ett vanligt 

sätt för ett företag att signalera information är att göra det via sin årsredovisning 

(Oliviera et al., 2006). Enligt Oliviera et al. (2006) vill lönsamma företag gärna visa för 

sina intressenter att det går bra och därför väljer de att signalera informationen genom 

exempelvis frivillig redovisning i sin årsredovisning.  

 

Tvärtom, när lönsamheten är låg, har ledningen inte samma intresse av att delge mer 

information till intressenterna än nödvändigt. Argumenten framtagna från signalteorin 

stämmer överens med antagandena av agentteorin. Det finns kopplingar mellan 

agentteorin och ett företags lönsamhet (Inchausti, 1997). Agentteorin handlar om 

relationen mellan en agent (ledningen) och en principal (ägarna) där agenten är anställd 
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av principalen och därmed ska utföra uppgifter i principalens intresse (Barako et al., 

2006). I en sådan relation kan det enligt Eisenhardt (1989) uppstå 

informationsasymmetri då den ena parten kan ha ett informationsövertag gentemot den 

andra. Gapet i informationskännedom innebär att principalen på ett eller annat sätt 

måste kontrollera så att agenten utför arbetet i enlighet med principalens intresse. Vid 

en sådan kontroll uppstår det enligt Jensen och Meckling (1976) det som benämns som 

agentkostnader. I en lönsam organisation kommer agenten att vara mån om att undvika 

en sådan informationsasymmetri gentemot principalen. Anledningen till detta är att 

agenten vill att principalen har kännedom om att det går bra för företaget vilket ökar 

chanserna till att agenten får ut personliga fördelar som ett led av företagets framgång. 

Ett sätt för agenten att undvika informationsgapet är att redovisa frivillig information 

som principalen tar del av (Inchausti, 1997). Tidigare forskning angående 

internetbaserade företags lönsamhet har kommit fram till att denna typ av företag 

utvecklas väldigt snabbt. De framgångsrika företagen inom denna grupp kan ha höga 

vinster i i jämförelse med andra nystartade företag (Zarzecki, 2011).  

 

Forskningen på traditionella företag har funnit att lönsamhet kan positivt påverka 

mängden frivilligt redovisad information (Singhvi & Desai, 1971). Med anledning av 

att de internetbaserade företagen utvecklas snabbt och kan ha mycket höga vinster 

finner vi det intressant att undersöka om sambandet mellan frivilligt redovisad 

information och lönsamhet existerar för internetbaserade företag. Utifrån diskussionen 

angående signal- och agentteorin vill agenten i internetbaserade företag informera sin 

principal och dess intressenter om sin höga lönsamhet. Exempelvis genom att redovisa 

frivillig information i årsredovisningen. Baserat på diskussionen ovan utvecklar vi 

följande hypotes; 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och mängden frivilligt redovisad 

information. 

 

3.4.2 Skuldsättningsgrad 

Forskningsresultaten om hur ett företags skuldsättningsgrad påverkar mängden frivilligt 

redovisad information har tidigare visat ett positivt samband (Barako et al., 2006; 

Broberg et al., 2010). Barako et al. (2006) argumenterar för att detta kan hänföras till att 

bankerna kräver mer information från företagen. Från ett teoretiskt perspektiv kan 
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sambandet förklaras av agentteorin där företaget försöker minska agentkostnaderna 

genom att redovisa mer information (Prencipe, 2004). Detta stämmer överrens med 

Jensen och Meckling (1976) resonemang om att en hög skuldsättning kan innebära 

ökade agentkostnader då långivaren (principalen) saknar fullständig information om 

låntagaren (agenten).  

 

En teori som grundas i agentteorin är positive accounting theory (PAT). Denna teori 

handlar om att förklara och förutse vilka företag som kommer respektive inte kommer 

att använda en specifik redovisningsmetod (Watts & Zimmerman, 1986). Likt 

agenteorin handlar PAT om förhållandet mellan en principal och en agent med fokus på 

redovisningsmetod. Utgångspunkten i PAT är antagandet om varje individs målsättning 

att maximera sitt egenintresse. Inom PAT finns det tre huvudhypoteser med olika 

utgångspunkter som försöker förklara varför ett företag väljer en viss 

redovisningsmetod. Dessa tre är bonushypotesen, skuldhypotesen och hypotesen om 

politiska kostnader. Bonushypotesen innebär att chefer vars bonus beror på resultatet 

väljer redovisningsmetoder som påverkar resultatet positivt. Skuldhypotesen påpekar att 

desto högre skuldsättningsgrad företaget har kommer företagsledare att använda en 

redovisningsmetod som maximerar resultatet. Detta styrks av Chase och Coffman 

(1994) när de med utgångspunkt från PAT fann att ledningen för college och universitet 

försöker få så bra resultat som möjligt genom val av redovisningsmetod. Hypotesen om 

politiska kostnader förutspår att stora företag kommer att välja redovisningsmetoder 

som minskar de redovisade resultatet (Watts & Zimmerman, 1990). Företag som har en 

hög skuldsättning är beroende av banker. Grunden i PATs andra hypotes är att 

företagsledningen väljer den redovisningsmetod som maximerar resultatet, vilket vi tror 

kan vara för att visa en god bild mot banken. Företagsledningen utgår ifrån sitt eget 

bästa och är måna om att upprätthålla ett bra förhållande med banken för egen vinning 

(Watts & Zimmerman, 1990). Därför använder sig företaget av den redovisningsmetod 

som maximerar resultatet och på så sätt försöka påverka bankens uppfattning. I enlighet 

med den andra hypotesen i PAT antar vi att ledningen gör aktiva val för att hålla en god 

relation med banken vilket kan innebära en ökad mängd av frivilligt redovisad 

information. 

 

Det har tidigare gjorts forskning angående internetbaserade företags skuldsättningsgrad. 

Den har visat på att stora internetbaserade företag vanligtvis har en låg skuldsättning 



Thernfrid & Wargéus 

 22 

och att små internetbaserade företag har en hög skuldsättning (Miglo et al., 2014). 

Enligt PAT och agentteorin bör företag med en hög skuldsättningsgrad vara måna om 

att genom olika redovisningsmetoder upprätthålla en god relation gentemot banken. 

Miglo et al. (2014) konstaterar att skuldsättninggraden skiljer sig åt mellan olika typer 

av internetbaserade företag. Broberg et al. (2010) finner ett postivit samband mellan 

traditionella företags skuldsättninggrad och mängden frivilligt redovisad information. 

Med anledning av Miglo et al. (2014) konstaterande finner vi det intressant att 

undersöka om samma samband finnes mellan skuldsättninggrad och frivilligt redovisad 

information likt Broberg et al. (2010) för internetbaserade företag. Baserat på 

diskussionen ovan utvecklar vi följande hypotes; 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och mängden frivilligt 

redovisad information.  

 

3.4.3 Storlek 

En frekvent använd variabel i forskning kring vilka företagsegenskaper som påverkar 

företagets mängd av frivilligt redovisad information i årsredovisningen är företagets 

storlek. Forskningen har visat på att det finns en tydlig koppling mellan företagets 

storlek och mängden frivilligt redovisad information i årsredovisningen (Broberg et al., 

2010; Inchausti, 1997; Lang & Lundholm, 1993; Singhvi & Desai, 1971). Barako 

(2006) menar att det är kostsamt att tillhandahålla information och därför har större 

resursrika företag en bättre möjlighet till att göra det. Denna tes stärks av Hossain och 

Reaz (2007) som har kommit fram till att det är för dyrt för små mindre resursrika 

företag att tillhandahålla information. Ett återkommande argument till varför stora 

företag redovisar mer frivillig information än små företag är att risken för 

informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter ökar desto större företaget 

är. Med anledning av detta och med förhoppning om att minska informationsgapet och 

därmed sänka agentkostnaderna använder de sig av frivillig redovisning som 

kommunikationsverktyg (Adrem, 1999). 

  

Alla företag har olika intressenter som är beroende av hur det går för företaget. Hur ett 

företag bör förhålla sig till dessa intressenter beskrivs enligt legitimitetsteorin vilken är 

intressant att använda angående företags storlek. Legitimitetsteorin bygger på att om ett 

företag följer de värderingar och normer som samhället de verkar i har satt upp kan de 
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uppnå eller bibehålla önskvärd legitimitet (Deegan, 2002). Shehata (2014) förklarar att 

det finns ett socialt kontrakt mellan företaget och samhället, vilket de måste följa. Det är 

samhället som bestämmer vad som är rätt eller fel i företagets agerande och om 

företaget inte följer samhällets idéer kommer företaget inte att överleva. Hackston och 

Milne (1996) menar att större företag har fler intressenter som engagerar sig i företagens 

agerande än små företag. Desto fler intressenter ett företag har, desto fler individer har 

de som utvärderar om företaget är legitimt eller inte.  

 

Vi har identifierat två olika påståenden angående internetbaserade företag som gör det 

intressant att undersöka om vi finner samma koppling som Inchausti (1997) fann mellan 

ett företags storlek och mängden frivilligt redovisad information. Zarzecki (2011) 

menar att internetbaserade företag växer väldigt snabbt. Eventuellt kan företagens 

snabba tillväxt leda till att den frivilligt redovisade informationen i internetbaserade 

företag inte ökar i samma takt som företagets storlek till skillnad för hur det är i 

traditionella företag (Inchausti, 1997). Däremot menar Kotha, Rajgopal och Rindova 

(2001) att internetbaserade företag i större utsträckning än traditionella företag i enlighet 

med legitimitetsteorin måste bygga ett bra rykte och därmed skaffa sig legitimet för att 

lyckas. Med detta resonemang bör internetbaserade företag redovisa mer frivillig 

information än traditionella företag i samma storleksklass. Vi vill därför undersöka om 

internetbaserade företags storlek påverkar mängden frivilligt redovisad information och 

på så sätt se vilket påstående som påverkar den frivilliga redovisningen mest. Baserat på 

diskussionen ovan utvecklar vi följande hypotes; 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan internetbaserat företagets storlek och 

mängden frivilligt redovisad information.  

 

3.4.4 Revisionsbyrå 

För att läsaren av en finansiell rapport ska veta att informationen är objektiv krävs det 

att rapporten är bedömd och certifierad (Powell, 1999). McMullen (1996) menar att en 

revisionsgranskning leder till trovärdiga rapporter med minskade felmarginaler. 

Camfferman och Cooke (2002) kom i sin forskning fram till att det finns en positiv 

korrelation mellan stora revisionsbyråer och företagens mängd av frivilligt redovisad 

information. Som tidigare nämnt är informationsasymmetri inget önskvärt tillstånd då 

det minskar chanserna för ett företag att uppnå legitimitet gentemot sina intressenter 
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enligt legitimitetsteorin. Det leder även till ökade agentkostnader enligt agentteorin. 

Enligt Jensen och Meckling (1976) kan ett företags val av revisorsbyrå grunda sig på 

målet att sänka sina agentkostnader och de finner i likhet med Singhvi och Desai (1971) 

att företag som är reviderade av stora byråer har mer redovisad information än andra 

företag. Alsaeed (2006) menar att de stora revisionsbyråerna är måna om att 

upprätthålla sitt goda rykte genom att deras klienter redovisar mycket frivillig 

information. Inchausti (1997) menar att revisionsbyråer använder sina klienters 

årsredovisningar som ett verktyg att signalera för marknaden att de levererar trovärdiga 

årsredovisningar i enlighet med signalteorin. Pathak, Lind och Abdolmohammadi 

(2010) menar att revisionsriskerna skiljer sig åt mellan internetbaserade företag och 

traditionella företag. För att lyckas med revisionen för internetbaserade företag måste 

revisorerna ha kunskap om IT och förstå dess tekniska lösningar vilket gör revisionen 

svårare. Med anledning av svårigheten att revidera ett internetbaserat företag samtidigt 

som de stora revisionsbyråerna är måna om att upprätthålla sitt goda rykte finner vi det 

intressant att undersöka sambandet mellan storlekens på revisionsbyrån och mängden 

frivilligt redovisad information. Anledningen till att vi finner det intressant att 

undersöka är utifrån vårt resonemang att de stora revisionsbyråerna försöker bibehålla 

ett gott rykte och en hög trovärdighet i sina rapporter, trots svårigheten med revisionen, 

genom att pressa sina internetbaserade företag till att redovisa mycket frivillig 

information. Baserat på diskussionen ovan utvecklar vi följande hypotes; 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan stora revisionsbyråer och mängden frivilligt 

redovisad information.  

 
3.5 Specifika egenskaper för internetbaserade företag 
 

3.5.1 Produkter och tjänster 

Tidigare forskare har använt företagetssektor som en variabel för att förklara skillnad i 

ett företags frivilligt redovisad information (Alsaeed, 2006; Broberg et al., 2010; 

Wallace & Naser 1995). NASDAQ delar in företag i följande kategorier; olja och gas, 

material, industri, konsumentvaror, konsumenttjänster, läkemedel, telekom, energi, 

finans och tekonologi (NASDAQ, 2016). Som tidigare nämnts går inte denna 

uppdelning att göra på internetbaserade företag. För internetbaserade företag gör Barua 
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et al. (2004) istället en uppdelning utifrån digitala respektive fysiska internetbaserade 

företag. Då alla företag i vårt urval är fysiska internetbaserade företag enligt denna 

definition är det istället möjligt att göra en indelning utifrån vilka produkter företagen 

säljer. Inom andra forskningsområden än frivillig redovisning har det gjorts studier som 

har utgått från just en sådan produktindeldning istället för sektorindelning. Lieberman 

och Flint-Goor (1996) undersöker hur markandsföringskommunikation skiljer sig åt 

beroende på vilken typ av produkt eller tjänst det är som ska marknadsföras. En annan 

studie fann att konsumenternas uppfattning om kvalité skiljer sig åt mellan de fyra 

produktkategorierna; elektronik, mat, mode och hushållsartiklar (Kaynak & Cavusgil, 

1983). Lian och Lin (2008) kommer i sin studie fram till att konsumenters personlighet 

påverkar deras köpbeteende. Författarna fann att konsumenters inställning till att handla 

på internet skiljer sig åt beroende på vilken typ av produkt de ska handla. Författarna 

fann också att konsumenter är mer skeptiska till att handla dyrare än billigare produkter 

på internet. Vidare menar Lian och Lin (2008) att konsumenternas attityd till att handla 

på internet varierar utifrån produkter som inhandlas mer frekvent så som exempelvis 

böcker än produkter som inhandlas mer sällan.  

 

Ingen organisation agerar oberoende av andra aktörer då de ingår i en större 

organisatorisk grupp med andra organisationer vilka de måste upprätthålla legitimitet 

gentemot. En teori som förklarar hur organisationer agerar i en sådan grupp är den 

institutionella teorin (Sellers, Fogarty & Parker, 2012). Isoformism är en inriktning 

inom den institutionella teorin som innebär att företag anpassar sig och blir mer lika 

varandra. Det innebär att företag som är verksamma inom samma sektor kan ha 

redovisa liknande mängd av frivillig information i deras årsredovisningar. Tidigare 

forskning har visat på att ett företags sektor kan avgöra hur stor mängd frivilligt 

redovisad information de har i sin årsredovisning. Exempelvis lämnar företag i industri- 

och materialsektorn mer information i sina årsredovisningar än företag inom den 

finansiella sektorn (Adams, Hill & Roberts, 1998; Douglas, Doris & Johnson, 2004). 

Ingen tidigare forskning har försökt hitta ett samband mellan ett företags produkter och 

deras mängd av frivilligt redovisad information.  

 

Utifrån Lian och Lin (2008) slutsats som visade på att kunder är mer skeptiska till att 

handla vissa produkter anser vi att sambandet som hittats mellan ett företags sektor och 

mängden frivilligt redovisad information eventuellt också kan hittas mellan uppdelning 
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på produkter och mängden frivilligt redovisad information. DiMaggio och Powell 

(1983) argumenterar för att konkurrerande företag i enlighet med den institutionella 

teorin med isoformistisk inriktning imiterar och anpassar sig efter varandra. Vi finner 

det intressant att undersöka ifall produkttyp påverkar mängden frivilligt redovisad 

information. Utifrån diskussionen ovan vill vi undersöka om ett företags produkter kan 

påverka mängden frivilligt redovisad information. Baserat på diskussionen ovan 

utvecklar vi följande hypotes; 

 

H5: Det finns ett samband mellan ett internetbaserat företags produkt typ och mängden 

frivilligt redovisad information. 

 

3.5.2 Företagsålder 

Camfferman och Cooke (2002) identifierade i sin studie en rad nya variabler till 

forskningsfältet kring vilka företagsegenskaper som kan påverka ett företags mängd 

frivillig redovisning. En av dessa var företagsålder. Uyar, Kilic & Bayyurt (2013) delar 

Camfferman och Cookes (2002) teori om att ett företags mängd av frivilligt redovisad 

information kan bero på företagets ålder. De menar att unga företag generellt har mindre 

resurser än äldre företag och därför inte har samma möjlighet att redovisa information 

(Uyar et al., 2013). Hossain och Hammami (2009) kommer i sin forskning fram till att 

det finns ett samband mellan ett företags ålder och mängden frivilligt redovisad 

information. De flesta av världens internetföretag grundades först i slutet på 1990-talet 

och i samband med IT-bubblan som skedde under 2000. Idag finns många av dessa 

företag inte kvar (Rosenzweig et al., 2011). Majumdar (1997) har visat att äldre företag 

i Indien är mer produktiva än yngre företag. Camfferman och Cooke (2002) 

argumenterar för att äldre företag under en längre tid haft möjlighet att utvärdera och 

förbättra sina finansiella rapporter i jämförelse med nystartade företag. 

 

Som nämnts tidigare menar Hackston och Milne (1996) att stora företag har fler 

intressenter som engagerar sig i företagens agerande än små företag. Vi håller med om 

att ett företags storlek i allra högsta grad påverkar hur många intressenter företaget har, 

men vi tror även att företagets ålder är väsentlig sett till hur många intressenter företaget 

har. Med åren har företaget kommit i kontakt med olika intressenter som alla på någon 

nivå än idag följer företaget. Företaget måste gentemot dessa intressenter i enlighet med 

legitimitetsteorin upprätthålla sin legitimitet vilket de kan göra via att redovisa mer 
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frivillig information. Desai (2008) menar att beslutsprocessen ofta tar längre tid i äldre 

företag i jämförelse med nya företag. Långa beslutsprocesser gör att de har svårare att 

anpassa sig efter förändringar i samhället där de är verksamma. För att bibehålla sin 

legitimitet måste företag följa de normer som samhället sätter upp. Dessa normer är inte 

statiska utan ändras löpande (Deegan, 2002). En sån förändring kan vara att samhället 

kräver att företag upprättar frivilligt redovisad information.  

 

Med anledning av vår åsikt om ålderns eventuella påverkan på vikten av att upprätthålla 

legitimitet kombinerat med att internetbaserade företag generellt är relativt unga finner 

vi det intressant att undersöka hur företagsålder påverkar mängden frivilligt redovisad 

information. Baserat på diskussionen ovan utvecklar vi följande hypotes; 

 

H6: Det finns ett positivt samband mellan företagsålder och mängden frivilligt 

redovisad information.  

 

3.5.3 E-handelscertifiering 

För alla typer av företag är förtroende viktigt för att lyckas bygga en framgångsrik 

relation till sina intressenter. Med tanke på den fysiska separationen mellan köpare och 

säljare är kundernas förtroende extra viktigt för internetbaserade företag (Ho & Oh, 

2008). De flesta internetbaserade företag lagrar och utbyter personligt information som 

de har inhämtat från kunder för att exempelvis skapa marknadsföringsstrategier, få en 

större förståelse för kundernas beteende eller för att möta deras behov. Sådan 

inhämtning av personlig information kan minska förtroendet för de internetbaserade 

företagen eftersom det kan skapa en oro och osäkerhet hos kunder om att informationen 

kan användas på ett opassande sätt. Konsumenter känner inte sig informerade om vilka 

hemsidor som är trygga. Även om de litar på företaget så är de oroliga för att deras 

personuppgifter ska läcka ut (Kassim & Ismail, 2009; Milne & Boza, 1999; Shankar et 

al., 2002). 

 

Jones och Vijayasarathy (1998) menar att en del konsumenter ifrågasätter 

internetbaserade företags legitimitet. Vidare menar författarna att företagen, för att 

lyckas, måste upprätthålla en legitimitet mot marknaden genom att skapa en säkerhet 

för sin webbsida. Cook och Lou (2003) styrker påståendet med resonemanget att när det 

görs affärer elektroniskt och via internet är säkerheten för köparens uppgifter en 
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avgörande fråga för företagen. Internetbaserade företag bör engagera sig i tillitsbildande 

aktiviteter för att differentiera sig från sina konkurrenter (Cook & Lou, 2003). Vidare 

menar Cook och Lou (2003) att samarbete med en tredje part som certifierar kvaliteten 

på internetbaserade företag kan vara en sådan aktivitet. Syftet med denna tredje part är 

för att kunden ska garanteras att företaget är trovärdigt och säkert. Detta sker genom att 

ett visst antal kriterier måste vara uppfyllda för att företaget ska få hänvisa till denne 

tredje part. För att internetbaserade företag ska öka kundernas förtroende och försäkra 

dem om att deras företag är säkert att handla av är det många som strävar efter att kunna 

säkerhetscertifiera sin hemsida i form av ett säkerhetssigill (Patton & Josang, 2004). Vi 

anser att detta i enlighet med signalteorin är ett sätt för internetbaserade företag att 

signalera information till marknaden att de är trygga att handla ifrån. Idag finns två 

stora leverantörer av e-handelscertifiering på den svenska marknaden; Trygg e-handel 

och Certifierad e-handel (Visma, 2016). I Ho och Ohs (2008) studie finner författarna 

att konsumenterna känner sig säkrare och att försäljningen ökar för internetbaserade 

företag som har en e-handelscertifiering på sin hemsida.  

 

De internetbaserade företag som på sin hemsida väljer att signalera till sina kunder att 

de är en trygg försäljare vill skapa legitimitet så att köparna känner sig trygga. Att 

signalera denna information på sin hemsida är ett tydligt sätt att skapa legitimitet, men 

vi finner det intressant att undersöka om det även visar sig i företagets mängd av 

frivilligt redovisad information i årsredovisningen. Vi tror att företag som väljer att 

publicera sitt säkerhetssigill på hemsidan även vill skapa en trygghet för intressenter i 

sin årsredovisning genom frivilligt redovisad information. Baserat på diskussionen ovan 

utvecklar vi följande hypotes; 

 

H7: Det finns ett positivt samband mellan e-handelscertifiering och mängden frivilligt 

redovisad information.  

 

3.6 Strategi 
Strategi är skapandet av en unik och värdefull position utifrån olika aktiviteter (Porter, 

1996). Många tidigare forskare tycker att internet har gjort så att tidigare strategiteorier 

har blivit oanvändbara. Tvärtom menar Porter (2001), att det nu är viktigare än 

någonsin för företag att utmärka sig via strategi. Internets breda tillgänglighet och 
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öppenhet reducerar inträdesbarriärerna och bidrar till ökad konkurrens där internet har 

en inverkan på många aspekter av konkurrensen, såsom rivalitet, substitut och 

förhandlingsmöjligheter. De långsiktiga konkurrensfördelarna kommer nu att nås 

genom att ett företag lyckas göra samma sak som sina konkurrenter fast ännu bättre 

(effektivisering) eller att företag lyckas leverera ett värde till kunden på ett nytt sätt 

(positionering). Porter (2001) menar också att med de lägre inträdesbarriärerna och hög 

kopierbarhet blir det svårare för företag att bibehålla sina konkurrensfördelar. Istället 

blir positionering och framförallt strategi de viktigaste metoderna för företag att skapa 

sina konkurrensfördelar. 

 

Vi vill bredda forskningen inom frivilligt redovisad information genom att undersöka 

om ett företags strategi kan vara en faktor som kan påverka mängden frivilligt redovisad 

information. Detta kan göras utifrån Miles och Snows fyra strategier som är välkända 

och beprövade som bolagsstrategier (Miles, Snow, Meyer & Coleman Jr., 1978). 

Flertalet tidigare forskningar har bekräftas dess användbarhet i företagsekonomiska och 

strategiska frågor (Akman, Özcan & Hatipoglu, 2015; Al-Bostanji, 2015; Lin, Tsaia & 

Wu, 2014; Taylor, 2012; Watts, Cope & Hulme, 1998). Bostanji (2015) skriver att 

företag måste använda lämpliga verktyg för att hålla sina strategier och därmed nå sina 

mål. Ett sådant verktyg tror vi kan vara att redovisa frivillig information i 

årsredovisningen. Eftersom strategin redan delvis finns beprövad på ämnet 

internetbaserade företag samt att där finns vidare möjlighet för utveckling finner vi det 

intressant att kombinera strategin och frivillig redovisning (Chung, 2013). Miles och 

Snows strategier utgör således en stabil grund för oss i skapandet av hypoteser för att 

undersöka strategins sambandet mellan  internetbaserade företag och mängden frivilligt 

redovisad information.  

 

3.6.1 Bolagsstrategi 

Miles och Snows olika strategier förklarar ett företags inriktning. Raymond Miles och 

Charles Snow studerade under 1970-talet företag och kom fram till att det finns tre 

fundamentala problem som företag står inför. Dessa tre problem är entreprenöriella, 

operationella och administrativa. Problem kopplade till val av produkter och marknad 

tillhör de entreprenöriella området. Det operationella problemet handlar om hur företag 

ska gå till väga för att lyckas med sina produkter. De administrativa problemet handlar 

om hur organisationen ska vara uppbyggd. Olika företag löser dessa problem på olika 
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sätt men forskarna har kunnat utläsa ett mönster som visade att olika företag väljer att 

lösa dessa problem på liknande sätt. Utifrån detta kategoriserade Miles och Snow 

företag i fyra olika strategier; försvarare, analytiker, prospektörer och reaktörer (Miles 

et al., 1978). 

 

Försvarare har sin uttalade huvudmarknad vilken de avstår från att gå utanför. Det är 

ovanligt att denna typ av företag gör förändringar i sin struktur och de lägger inga stora 

resurser på utveckling och nya trender. Istället väljer de att lägga fokus på att förbättra 

sina innevarande processer. Målet är att stå på en stabil grund och vara 

konkurrenskraftiga genom att fokusera på ett fåtal produkter till en mindre del av 

marknaden (Miles et al., 1978). 

 

Analytiker är en hybridvariant av försvararna och prospektörerna där de försöker 

kombinera de båda gruppernas styrkor med målbilden att hitta den perfekta balansen. 

Deras mål är att utifrån så liten risk som möjligt maximera sina vinster. En analytiker 

väljer att ha en stabil grund att stå på, men är även öppen för nya idéer och tankar. 

Vanligtvis utgörs analytikernas stabila grund av en begränsad grundserie av produkter 

som kompletteras av alternativa nyskapande produkter. Utmaningen för en analytiker är 

att det är svårt att vara både stabil och flexibel samtidigt, vilket kan göra att man blir 

låst och ineffektiv (Miles et al., 1978). 

 

Prospektörer är i mångt och mycket försvararnas motsats. De söker ständigt efter nya 

innovationer, produkter och marknadssegment med mål att hitta nya möjligheter och 

utmaningar (Pinto & Curto, 2007). Även om lönsamhet som för alla företag är viktigt är 

även ett innovativt rykte viktigt att upprätthålla. För att vara förmögna att följa trender 

och genomföra förändringar är det väldigt viktigt för prospektörerna att vara flexibla. 

Genom att de följer trender även utanför sin huvudmarknad och anpassar sin 

verksamhet utifrån dessa är det prospektörerna som inleder förändring i den bransch de 

verkar i (Miles et al., 1978). 

 

Försvarare, analytiker och prospektör är tre olika strategier ett företag kan anamma. De 

skiljer sig åt men de har alla en uttalad strategi. De företag som inte anammar någon av 

de tre strategierna kategoriseras som reaktörer. Denna typ av företag är inte konsekventa 

i sina beslut vilket gör att företaget blir ostabilt. De genomför sällan förändringar förrän 
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omgivningen tvingar dem till det och då är det oftast försent, vilket leder till att 

företagen presterar sämre (Miles et al., 1978). Denna strategi har tidigare forskningar 

inte använt sig av i sina forskningar på Miles och Snow strategierna (Peng, Tan & 

Tong, 2004). Vi avser i likhet med Peng et al. (2004) att inte använda reaktörer som ett 

alternativ i studien.  

 

Tidigare forskare har kommit fram till att företag agerar på olika sätt utifrån Miles och 

Snows olika strategier. Massa och Testa (2009) har undersökt hur olika företag enligt 

kategoriseringen enligt Miles & Snow skiljer sig åt gällande deras mix av intellektuellt 

kapital. Andra forskare som har funnit en skillnad för olika företag enligt Miles & 

Snows kategorisering är Chung (2013) som finner att företag enligt Miles & Snows 

strategier i olika grad väljer att applicera en e-handelslösning som en försäljningskanal. 

Vidare finner författaren att företag klassificerade som försvarare inte i samma grad 

anpassar sig till e-handelslösningar som de företag som klassificeras som prospektörer. 

Med bakgrund av dessa tidigare forskningsresultat utifrån Miles och Snows strategier 

tror vi att ett företags strategiinriktning kan påverka mängden frivilligt redovisad 

information. 

 

Med utgångspunkt i signalteori vill nu undersöka om ett företags mängd av frivilligt 

redovisad information förklaras av deras strategiinriktning. Då försvarare inte lägger 

stora resurser på ny utveckling och nya trender tror vi att detta genomsyras i att 

försvarare inte lägger mycket resurser på frivillig redovisning. Vi tror att prospektörerna 

som gärna söker nya innovationer och möjligheter är mer måna om att signalera 

information till marknaden i form av frivillig redovisning. Då analytikern är en hybrid 

mellan försvarare och prospektör är det intressant att undersöka hur analytiker påverkar 

mängden frivilligt redovisad information. Utifrån Miles & Snow tydliga skillnad mellan 

indelningar av företag kan det enligt oss finnas skillnader i hur måna internetbaserade 

företag är att signalera mer eller mindre information till marknaden. Baserat på 

diskussionen ovan utvecklar vi följande hypoteser;  

 

H8: Det finns ett negativt samband mellan försvarare och mängden frivilligt redovisad 

information.  
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H9: Det finns ett samband mellan analytiker och mängden frivilligt redovisad 

information. 

 

H10: Det finns ett positivt samband mellan prospektörer och mängden frivilligt 

redovisad information. 

 

3.7 Sammanfattning av hypoteserna 
Nedanstående modell är en vidareutvecklad version av den modell som presenterades i 

kapitel 1 (figur 1). I modellen syns de framtagna hypoteserna som behandlar vilka 

företagsegenskaper som kan påverka mängden frivilligt redovisad information. I 

modellen syns även hypotesens förväntade effekt (positiv/negativ) på mängden frivilligt 

redovisad information. De tio hypoteserna är härledda från tidigare forskning samt 

teorier som kan förklara mängden frivillig information ur olika perspektiv. De teorier 

som användes i härledningen av hypoteserna är agentteorin, legitimitetsteorin, 

signalteorin, intressentteorin, institutionella teorin samt positive accounting theory 

(PAT). Modellen av hypoteserna presentas nedan; 

 

 
Figur 2 Sammanfattande modell av hypoteser 
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Kapitel 4. Empirisk metod 
I denna studie var syftet att förklara vilka företagsspecifika egenskaper hos 

internetbaserade företag som påverkar mängden frivilligt redovisad information i 

årsredovisningen. För att samla in empirin som behövdes för att besvara hypoteserna 

och därmed svara på frågeställningen, har årsredovisningars innehåll av frivilligt 

redovisad information analyserats. Hur empirin är insamlad och hur studien 

genomfördes presenteras nedan. 

 

4.1 Population och urval  
Som tidigare nämnts finns det ingen uttalad definition på vad ett internetbaserat företag 

är. Därmed kunde vi inte utgå från en officiell lista med företag till vårt urval. Istället 

skapade vi en egen lista med internetbaserade företag som utgick från indelningen 

Bolagsverket och Skatteverket använder sig av vid kategorisering av företag. Alla 

svenska företag är kategoriserade utifrån sin näringsgren genom SNI-koder. SNI står för 

svensk näringsgren indelning och med hjälp av denna indelning kan företag delas in i 

grupper efter deras näringsgren. En SNI-kod innehåller fem siffror där de första två 

anger huvudgruppen, den tredje siffran gruppen, den fjärde siffran undergruppen och 

den femte siffran detaljgruppen (Statistiska centralbyrån, 2015). För att avgränsa urvalet 

genomfördes filtrering via tjänsten ”Business Retriever” som tillhandahölls via 

Högskolan Kristianstad.  

 

Filtrering gjordes efter bransch ”Postorder och internethandel” och SNI-koden 47.91. 

Denna filtrering inkluderar alla företag inom undergruppen ”Postorderhandel och 

detaljhandeln på internet” oavsett deras femte siffra i SNI-koden. Den totala 

populationen blev då 10 908 stycken företag i Sverige. Avgränsning gjordes därefter till 

endast aktiebolag då vi därigenom endast fick företag som enligt BFL (SFS 1999:1078, 

kap 6. 1 §) måste upprätta en årsredovisning. Efter avgränsning till endast aktiebolag 

minskade populationen till 3577 företag.  

 

För att genomföra studien på den totala populationen av 3577 företag gjordes en 

avgränsning till de största av dessa företag. Anledningen till att vi valde ut de största 

företagen var för att de av juridiska aspekter har en mer genomarbetad årsredovisning 

än mindre företag av (SFS 1995:1554). Avgränsning gjordes genom att företagen 
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rangordnades efter omsättning och därefter genomfördes ett icke slumpmässigt urval 

(Thomas, 2004). 

 

Börsnoterade företag i Sverige måste upprätta årsredovisningen i enlighet med 

regelverket IFRS (Deloitte, 2015). Företagen som klassas som stora ska upprätthålla sin 

årsredovisning i enlighet med K3-regelverket. Kriteriet för att ett företag ska klassas 

som stort är att det antingen är noterat på en handelsplats eller att det uppfyller mer än 

ett av följande tre kriterier under två räkenskapsår i rad; 

 

- Företaget har mer än 50 anställda. 

- Företaget har mer än 40 miljoner i balansomslutning. 

- Företaget har mer än 80 miljoner i nettoomsättning. 

 

Företag som enligt denna definition inte klassas som stora använder K2-regelverket. Det 

är dock frivilligt för dessa företag att ändå upprätta sin årsredovisning enligt K3-

regelverket. Vi valde att avgränsa studien till årsredovisningar upprättade enligt K3-

regelverket. Denna avgränsning gjordes efter konsultation med en 

redovisningsspecialist på PwC. Redovisningsspecialisten hävdade att K2-regelverket är 

tilltänkt att vara enkelt och smidigt för upprättaren, vilket gör de mindre omfattande än 

K3-regelverket. I K3-regelverket är målet att läsaren ska kunna erhålla mer information 

än i K2-regelverket. Av denna anledning inkluderas även företag som definieras som 

litet men som upprättar årsredovisningen enligt K3-regelverket i vårt urval (BFL, SFS 

1999:1078, kap 6. 1 §). 

 

Årsredovisningarna granskades sedan efter omsättningssorteringen. Vi såg att företagen 

på plats 126-3577 maximalt omsatte 30 miljoner kronor. Chansen att de upprättat 

årsredovisningen i enlighet med K3-regelverket var därmed liten utifrån BFL (SFS 

1995:1554), 6 kap. 1 § tidigare nämnda kriterier. Denna misstanke fick vi bekräftad då 

endast fyra av företagen på plats 100-125 på listan upprättade årsredovisningen i 

enlighet med K3-regelverket. Därmed valde vi att endast granska och kategorisera de 

125 första årsredovisningarna på listan efter omsättningssorteringen.  
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De 125 företagen klassificerades i fyra kategorier utifrån deras storlek, om de var 

börsnoterade och därmed vilket regelverk företagen använder sig av för 

årsredovisningen. Tabell 1 visar denna kategorisering; 

 
Tabell 1 Kategorisering av företag 

Kategori Definition Regelverk 
1 Börsnoterat IFRS obligatoriskt 
2 Stort företag K3 obligatoriskt 
3 Litet företag K3 frivilligt 
4 Litet företag K2 obligatoriskt 

 
 

Efter att de 125 företagen hade kategoriserats fick vi fram en fördelning som är 

sammanfattad i figur 3 nedan;  

 
Figur 3 Fördelning av företag 

 

Enligt figur 3 kunde elva företag inte kategoriseras då information om vilket regelverk 

årsredovisningen upprättats utifrån saknades. Alternativt saknades en upprättad 

årsredovisning. Då vi som tidigare nämnt, exkluderades företag med årsredovisningar 

upprättade enligt K2-regelverket exkluderades samtliga 38 företag som upprättade 

årsredovisningen enligt K2-regelverket. Det gav oss en population på 76 företag med en 

mer genomarbetad årsredovisning.  

 

Av återstående 76 företagen valde vi att exkludera fem koncernföretag då de inte hade 

någon operativ försäljning. Försäljningen skedde istället genom deras dotterföretag 

vilka var inkluderade i populationen. Dessutom exkluderades ett företag då deras 

omsättningen uppgick till noll kronor. Efter denna avgränsning var populationen som 

Totalt	antal	företag
125	st

Kunde	inte	kategoriseras:	
11	st

Litet	företag:
Använder	K2

38	st

Litet	företag:
Använder	K3	frivilligt

41	st

Stort	företag:
Obligatoriskt	att	använda	K3

33	st

Börsnoterat:
Obligatoriskt	att	använda	IFRs

2	st
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upprättar sin årsredovisning i enlighet med K3-regelverket till 70 stycken företag vilka 

utgör studiens urval (bilaga 1). Tabell 2 visar en sammanfattning av urvalsprocessen.  

 
Tabell 2 Härledning av urval 

Steg Effekt 
Studiens population av internetbaserade företag 10908 st 

-  Antal som ej upprättar årsredovisning -7331 st 

     = Antal med årsredovisning  3577 st 

-   Antal efter omsättningssortering -3452 st 

     = Antal kvar efter omsättningssortering 125 st 

-  Antal som ej kunde kategoriseras -11 st 

-  Antal som upprättar enligt K2-regelverket -38 st 

-  Antal koncernföretag -5 st 

-   Antal utan omsättning -1 st 

     = Slutgiltigt urval 70 st 

 

Vi vill understryka att företagen som innehar SNI-koden 47.91 ”Postorderhandel och 

detaljhandel på internet” inte hindrar dem från att även inneha en butik ur ett juridiskt 

perspektiv och därmed per definition inte vara helt internetbaserade. Enligt handläggare 

på skatteverket (personlig kommunikation, 25 april 2016 ) är det upp till företagen 

själva att sätta sin egen SNI-kod. Skatteverket utgår från att företagen väljer lämpliga 

SNI-koder samt att de uppdaterar dessa om verksamheten förändras. Vi kan därmed inte 

garantera att samtliga företagens försäljning i urvalet endast sker via internet. Vi anser 

trots detta i enlighet med Skatteverket att dessa 70 företag är internetbaserade och 

därmed överensstämmer med vår definition på ett internetbaserat företag i avsnitt 3.2. 

 

En negativ aspekt med vårt urval är att det endast inkluderar fysiska internetbaserade 

företag, verksamma inom detaljhandel och därmed exkluderar andra typer av 

internetbaseradeföretag, såsom digitala internetbaserade företag. Denna aspekt är något 

vi kommer att återkomma till under avsnittet om förslag till framtida forskning. 

 

4.2 Datainsamling 
I en studie kan forskare använda sig utav primärdata eller sekundärdata. Primärdata är 

information som samlats in av forskaren på egen hand, exempelvis via intervjuer 

(Olsson & Sörensen, 2011). Sekundärdata är information som finns tillgänglig i ett 

dataregister eller data som samlats in av andra forskare. Vår studie bestod av 
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sekundärdata i form av årsredovisningar (Bryman & Bell, 2013). Årsredovisningar är 

inte det enda sättet för företag att kommunicera information till sina intressenter. 

Pressmeddelande och andra rapporter är alternativa metoder för företag att sprida 

information. Vi valde att använda oss utav årsredovisningar till vår datainsamling då 

årsredovisningar anses vara den viktigaste källan för att inhämta information om ett 

företag (Adams et al., 1998). Årsredovisningen är ett dokument som avspeglar 

utvecklingen av företaget där de långsiktiga målen sätts upp och de valda 

företagsstrategierna syns (Broberg et al., 2010). Årsredovisningarna från företagen i vårt 

urval hämtades i PDF-format från Business retriever för att sedan skrivas ut, för att 

lättare kunna granskas. Då studien genomfördes i mars-maj 2016 fanns inte samtliga 

företags årsredovisningar för räkenskapsåret 2015 tillgängliga vid hämtningstillfället. 

För att få en bättre jämförbarhet valde vi därför att använda årsredovisningarna för 

räkenskapsåret 2014. Vi valde att hämta den årsredovisning som till störst del var 

hänförlig till räkenskapsåret 2014 för de företag med ett brutet räkenskapsår. För 

insamling av empiri användes även respektive företags hemsida.  
 

4.3 Operationalisering 
För att testa hypoteserna och uppfylla studiens syfte var det nödvändigt att mäta de 

variabler som identifierades utifrån tidigare forskning och teori. Operationaliseringen av 

den beroende variabeln samt de oberoende- och kontrollvariablerna presenteras nedan.  

 

4.3.1 Beroende variabel – Mängden frivillig information (BV) 

För att mäta mängden frivilligt redovisad information vilket är studiens beroende 

variabel, genomfördes en innehållsanalys med hjälp av ett kodningsschema och en 

kodningsmanual (Bryman & Bell, 2013). För att konsekvent mäta existensen av 

punkterna i kodningsschemat skapades en kodningsmanual för den beroende variabeln 

(bilaga 2). I denna manual framgick hur kodningen av den variabeln skulle göras. Med 

hjälp av kodningsschemat och kodningsmanualen fick samtliga företag i urvalet en 

poängsumma som indikerar mängden frivillig information i deras årsredovisning. 

Denna siffra analyserades sedan genom att ställas mot de olika hypoteserna. 

 

För att mäta mängden frivillig information i årsredovisningarna valdes ett likvärdigt 

tillvägagångssätt som tidigare forskningar på området använt (Barako et al., 2006; 
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Broberg et al., 2010; Cooke, 1989). Ett kodningsschema, som var uppbyggt av punkter 

som representerade olika typer av information ett företag kan välja att frivilligt redovisa, 

skapades för att undersöka hur många av dessa punkter respektive företag redovisade. 

  

Ett ställningstagande som Barako et al. (2006) nämner är ifall forskare som skapar ett 

kodningsschema ska väga vissa punkter i årsredovisningen mer än andra. En vägning 

innebär att forskaren tar hänsyn till att olika punkter i årsredovisningen anses vara av 

större betydelse än andra för företagets intressenter. Då vi inte ville lägga några 

värderingar vid vilka punkter som var mer betydelsefulla än andra, utan endast visa på 

om ett företaget valde att redovisa informationen eller inte, valde vi precis som Broberg 

et al. (2010) att inte väga punkterna. Vi har inte heller tagit hänsyn till i vilken 

omfattning ett företag har redovisat informationen. I vår studie har företagen oavsett 

omfattning av informationen, antingen redovisat informationen eller inte. 

 

Tidigare studier som valt att mäta mängden frivilligt redovisad information i 

årsredovisningar har använt olika kodningsscheman (Barako et al., 2006; Hossain & 

Hammami, 2009; Inchausti, 1997; Singhvi & Desai, 1971). Vid framtagandet av 

kodningsschemat utgick vi primärt från de kodningscheman som Broberg et al. (2010) 

och Barako et al. (2006) använt. Utöver jämförbarhetsaspekten finns det ytterligare 

anledningar till att utgå från de kodningsscheman dessa forskare använt sig av. 

Kodningsschemat Broberg et al. (2010) använt innehåller 68 punkter som har sitt 

ursprung i fem tidigare forskningar på området. Broberg et al. (2010) genomförde sin 

studie på Svenska företag. Utifrån denna applicering redigerade Broberg et al. (2010) 

kodningsschemat och stämde av det mot nya regelverk av FAR och KPMG. Vårt urval 

innehåller också Svenska företag vilket gör deras kodningsschema lämpligt för oss att 

utgå ifrån. För att ytterligare skapa tillförlitlighet till punkterna på kodningsschemat 

valde vi att stämma av det mot kodningsschemat Barako et al. (2006) använde sig av, i 

sin forskning i Kenya på mängden frivilligt redovisad information. Kodningsschemat 

innehåller 47 stycken punkter. Utöver tillförlitlighetsaspekten vid jämförelsen av vilka 

punkter som var av liknande karaktär på de båda kodningsscheman adderades punkter 

från kodningsschemat som Barako et al. (2006) använt men som Broberg et al. (2010)  

inte valt att inkludera i sitt kodningsschema. En del punkter var av sådan karaktär att vi 

med anledning av urvalet på internetbaserade företag valde att utesluta dem. Exempel 

på en sådan punkt var ”Information om forskning & utveckling”. Dessutom har vi valt 
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att utesluta samtliga punkter med information som är kopplade till företagets aktie då 

vårt urval saknar börsnoterade företag. 

 

Efter denna avgränsning kvarstod 34 punkter i de båda kodningsscheman. 8 stycken av 

punkterna var gemensamma för Broberg et al. (2010) och Barako et al. (2006). 17 

stycken fanns endast i Broberg et al. (2010) kodningsschema och 9 stycken var sådana 

som endast fanns i Barako et al. (2006) kodningsschema. 

 

Vår studie skiljer sig från de studier Barako et al. (2006) och Broberg et al. (2010) 

genomförde genom att vårt urval inte består av börnoterade företag. Vi har inte funnit 

någon tidigare forskning som undersökt frivilligt redovisad information på icke 

börsnoterade internetbaserade företag. Därmed har vi inte kunnat addera punkter till 

kodningsschemat utifrån tidigare forskning som hade lämpat sig med tanke på vårt urval 

av inte börsnoterade internetbaserade företag. Vi adderade däremot elva stycken punkter 

till kodningsschemat relaterat till internetbaserade företag. Att internetbaserade företag 

är mer anonyma än traditionella företag och att de bör engagera sig i tillitbildande 

aktiviteter för att differentiera sig från sina konkurrenter har vi tagit upp tidigare 

(Bergström & Fölster, 2011; Cook & Lou, 2003). Kunder kan uppleva en osäkerhet då 

informationen internetbaserade företag lagrar kring kunders aktivitet på hemsidan kan 

användas på ett opassande sätt (Kassim & Ismail, 2009). Av dessa anledningar finner vi 

det intressanta att undersöka i vilken utsträckning företagen  i vårt urval väljer att 

redovisa information i sina årsredovisningar som kan minska kundernas osäkerhet kring 

ovanstående problem genom punkterna; leveranstider, IT-säkerhet, betalsäkerhet, 

returgrad, webbtrafik (antal besök), webbtrafik (antal ordrar) samt utmärkelser för e-

handeln. Vid den förstudie vi genomförde, som beskrivs under avsnittet 4.6.1, fann vi 

anledning att revidera kodningsschemat med ytterligare fyra punkter. Punkterna är; 

information om hemsidan, information om affärssystemet, information om 

försäljningskanal och information om tilltänkt kundsegment. Dessa fyra punkter fann vi 

specifikt intressanta att studera närmare då vi tror att denna typ av information kan 

minska den upplevda osäkerheten för internetbaserade företags intressenter.  
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Vårt kodningsschema innehåller således 45 punkter (bilaga 3). Fördelningen utifrån var 

punkterna härstammar från visas nedan i figur 4;

Figur 4 Härledning av kodningsschemats punkter 
 

Punkterna delades in efter kategorierna; Generell information, strategiinformation, 

finansiell information och internetbaserad information. Strategi är den bredaste 

kategorin vilket gör att den innnehåller flest punkter. Nedan i figur 5 följer en 

sammanfattning av uppdelningen av punkterna utifrån kategorierna; 

 

Figur 5 Uppdelning av punkter i kategorier 

 

För att säkerställa att punkterna i kodningsschemat var av frivillig karaktär granskades 

årsredovisningslagen med ett fokus på paragrafer som kunde visa om punkterna 

eventuellt var obligatoriska att redovisa för företag (ÅRL, SFS 1999:1078, kap. 6). 

Lagen är skriven på ett relativt diffust sätt i form av tolkningsbara ord så som 
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45	st

Broberg	et	al.	(2010):
17	st	

Barako	et	al.	(2006):
9	st
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Broberg	et	al.	(2009)	och	
Barako	et	al.	(2006):
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och	förstudie:
11	st
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”påverkar” och ”väsentliga”. För att få klarhet i lagen diskuterades ämnet med en 

redovisningsexpert på PwC. Redovisningsexperten förklarade att lagen tolkas på olika 

sätt av olika aktörer, vilket gör det intressant att studera vilket förhållningssätt olika 

aktörer har till lagen. Därmed såg vi ingen anledning till att exkludera någon av 

punkterna på kodningsschemat.  

 

För varje punkt i kodningsschemat ett företag inkluderade i årsredovisningen tilldelades 

företaget ”1” poäng. Om ett företag inte hade inkluderat en punkt enligt 

kodningsschemat tilldelades företaget ”0” poäng i enlighet med kodningsmanualen för 

den beroende variabeln. Utifrån hur många punkter respektive företag valde att 

redovisa, tilldelades de en slutgiltig poängsumma. Den slutgiltiga poängsumman 

representerade mängden frivillig redovisad information. Denna forskningsmetod är en 

diktomisk beprövad metod inom ämnet (Cooke, 1989). Poängintervallet sträcker sig 

mellan 0 och 45 poäng. En hög poängsumma representerar en hög mängd med 

information som företag frivilligt redovisar i sin årsredovisning. 

 

4.3.2 Oberoende variabler (OV) 

Vi vill i enlighet med vårt syfte förklara hur olika företagsegenskaper påverkar den 

beroende variabeln, mängden frivilligt redovisad information i årsredovisningar. 

Variationen i den beroende variabeln tror vi kan förklaras genom de oberoende 

variablerna lönsamhet, skuldsättningsgrad, storlek, revisionsbyrå, produkter och 

tjänster, företagsålder, e-handelscertifierad och Miles och Snow strategier. Vi valde i så 

hög utsträckning som möjligt att definiera dessa i likhet med tidigare forskare för att 

göra vår studie mer jämförbar och replikerbar. För att mätningen och kodningen av de 

oberoende variablerna skulle ske på ett konsekvent sätt skapades en kodningsmanual för 

de oberoende variablerna (bilaga 4). 

 

4.3.2.1 Lönsamhet 

Vi har använt samma definition på lönsamhet som Meek et al. (1995) använde. 

Definitionen innebär att vi använt oss av räntabilitet på totalt kapital som 

bedömningsgrund för företagets lönsamhet. För att undvika missvisande resultat 

använder vi i enlighet med Hackston och Milne (1996) ett genomsnittligt mått på 

lönsamhet över en period på mer än ett år. Vi använder ett genomsnitt av räntabilitet på 
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totalt kapital för år 2013 samt 2014. Lönsamhetsvariabeln är en kvotskala och datan är 

hämtad från respektive års årsredovisning. 

 

4.3.2.2 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad beräknades i enlighet med tidigare studier som totala skulder 

dividerat med totalt eget kapital (Broberg et al., 2010; Inchausti, 1997). Även här 

räknades i enlighet med Hackston och Milne (1996) ett genomsnitt för år 2013 och 

2014. Skuldsättningsvariabeln är en kvotskala och datan är hämtad från respektive års 

årsredovisning. 

 

4.3.2.3 Storlek  

Det finns olika tillvägagångsätt bland tidigare forskare för att definiera ett företags 

storlek. Logaritmen för bokfört värde av totala tillgångar är ett sätt som Alsaeed (2006) 

använder. Barako et al. (2006) väljer att använda företagets totala tillgångar som sin 

bedömningsgrund. Vi har i enlighet med Broberg et al. (2010) användt en formel som 

bygger på tre stycken olika mått. Måtten är totala tillgångar, antal anställda samt 

omstättning. Den naturliga logaritmen av dessa tre blir bedömningsgrunden. Även här 

räknades ett genomsnitt för år 2013 och 2014 (Hackston & Milne, 1996). 

Storleksvariabeln är en kvotskala och datan är hämtad från respektive års 

årsredovisning. 

 

4.3.2.4 Revisionsbyrå  

Här görs en indelning utifrån de internetbaserade företagen vars årsredovisning 2014 

revideras av en Big-4 byrå respektive för de som inte revideras av en Big-4-byrå. Vi 

använde oss av den vedertagna indelningen där PwC, EY, Deloitte & KPMG ingår i 

Big-4. Revisionsbyråvariabeln kodades som en dummy-variabel; ”0” för icke Big-4 

byrå och ”1” för Big-4 byrå. Denna uppdelning samt tillvägagångsätt överensstämmer 

med tidigare forskningar (Alsaeed, 2006; Barako et al., 2006). 

  

4.3.2.5 Produkter och tjänster  

Liebermann och Flint-Goor (1996) delade i sin studie in produkter utifrån fem 

kategorier beroende på kundens sökförmåga och informationstillgänglihet (bilaga 5). De 

fem kategorierna är sökvaror, förbrukningsvaror, varaktiga varor, upplevelser och 

tilltrotjänster. Vi har via företagens hemsida undersökt vilka produkter företagen säljer 
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och därefter kodat samt kategoriserat företagen utifrån de definitioner som Libermann 

och Flint-Goor (1996) specifierat. Kategorierna har kodats enligt; 1=Sökvaror, 

2=Förbrukningsvaror, 3=Varaktiga varor, 4=Upplevelser och 5=Tilltrotjänster. Således 

är produkter och tjänstervariabeln en nominalskala.  

 

4.3.2.6 Företagsålder  

Precis som i Hossain och Hammamis (2009) studie har vi valt att mäta företagsålder 

som antal år sedan företaget bildades. Företagsålder räknades ut genom att ta år 2016 

minus de år företaget grundades. Denna siffra hämtades under övrig information från 

databasen Business Retriever. Åldersvariabeln är en kvotskala. 
 

4.3.2.7 E-handelscertifiering  

Ingen tidigare studie på ämnet frivillig redovisning har använt e-handelscertifiering som 

en oberoende variabel. Vi valde att göra en indelning utifrån de företag som på 

startsidan på sin hemsida har med ett säkerhetssigill från en av de två stora 

leverantörerna av e-handelscertifiering. Trygg e-handel och Certifierad e-handel 

kodades som ”1” och de företag som saknade eller hade en annan säkerhetscertifiering 

kodades som ”0”. Därmed är e-handelscertifieringsvariabeln en dummy-variabel. 

  

4.3.2.8 Miles & Snows strategier 

 För att mäta strategivariabeln används bolagsstrategin Miles och Snow. Som 

argumenterades för i teorikapitlet kan ett företag enligt Miles och Snow ha fyra 

strategier; försvarare, analytiker, prospektör och reaktörer (Miles et al., 1978). 

Försvararen har en stabil grund och fokuserar på ett fåtal produkter, prospektörerna 

söker ständigt nya innovationer och utmaningar, analytikerna är en blandning av 

analytiker och prospektör, reaktörer är övriga företag som inte går att klassificera enligt 

Miles & Snow strategier. I enlighet med tidigare forskning väljer vi att exkludera 

reaktörer från vår studie (Peng et al., 2004).   

 

För att besvara de hypoteser som bygger på Miles och Snows strategier valde vi ut fyra 

stycken nyckelord som vi i enlighet med tidigare forskning finner vara signifikanta för 

de olika strategierna. Utifrån en artikel av Miles et al. (1978) fann vi potentiella 

nyckelord för varje strategi. De nyckelord som initialt identifierades valde vi sedan att 

jämföra med nyare forskning på området (Chung, 2013; Massa & Testa, 2009; Pinto & 
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Curto, 2007). För att öka reliabiliteten och för att testa nyckelorden genomfördes en 

förstudie. I förstudien granskades tio årsredovisningar från internetbaserade företag 

genom att gemensamt diskutera nyckelorden och hur vi skulle tolka dem. Det gjordes 

för att få fram en så hög interbedömmarreliabilitet som möjligt (Bryman & Bell, 2013). 

Processen ledde fram till att vi valde att korrigera och revidera några nyckelord för att 

till slut komma fram till nyckelorden för respektive strategi; 

 

Försvarare: Stabilitet, konkurrenskraft, internt och samma nivå 

Analytiker: Balans, risk, stark och vinster 

Prospektörer: Tillväxt, investera, ökat och lansera  

 

Vi har räknat hur många gånger respektive nyckelord använts i företagens 

årsredovisning. Att räkna utvalda nyckelord i dokument och dra slutsatser utifrån de är 

en beprövad forskningsmetod sedan tidigare. Tetlock, Saar-Tsechansky och 

Mackskassy (2008) använde metoden när de försökte förutspå företags vinster och 

avkastning utifrån vilka nyckelord företagen använde sig av i publicerade finansiella 

dokument. En utmaning med att räkna ord i dokument är att se till att orden som räknas 

tolkas utifrån dess fullständiga innebörd i den mening de används i. Att endast räkna 

frekvensen utan att ta ställning till innebörden av ordet i respektive mening riskerar att 

snedvrida resultatet (Tetlock et al., 2008). Problemet stötte vi på när vi genomförde vår 

förstudie på området. Vi upptäckte att vissa nyckelord vid en mekaniskt mätning skulle 

klassificeras enligt en kategori trots att vägningsord som exempelvis ”inte” förekom 

framför ordet. Av denna anledning gjordes separata granskningar av de meningar och 

stycken respektive nyckelord förekommer i för att garantera att vår tolkning blev 

korrekt. 

 
4.4 Kontrollvariabler (KV) 
Studiens beroende variabel, mängden frivilligt redovisad information kan utöver 

faktorer vi valde att testa via hypoteser påverkas av andra bakomliggande faktorer. För 

att minska risken för att studiens resultat blev snedrivet och att vi skulle dra felaktiga 

slutsatser valde vi att addera kontrollvariabler. Kontrollvariabler läggs in för att utesluta 

att det samband som forskaren tros ha funnit egentligen beror på någon annan variabel 

än den som testas i hypotesen. I forskning om företags mängd av frivilligt redovisad 
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information har kontrollvariabler tidigare förekommit för att minska riskerna för att 

slutsatser dras utifrån felaktiga grunder (Barako et al., 2006). Vi använde oss av 

följande kontrollvariabler i vår studie; ålder på VD, ålder på styrelseordförande, kön 

VD, kön styrelseordförande, samma VD och ordförande samt styrelsestorlek. Datan till 

kontrollvariablerna hämtades från företagens årsredovisningar för 2014 samt från 

databasen Business Retriever. I de fall företagen hade brutet räkenskapsår hämtades 

datan från den årsredovisning som var mest hänförlig till 2014. I de fall företagen inte 

hade en utnämnd VD använde vi oss av företagets styrelseordförande för den posten 

och i de fall där företaget inte hade någon uttalad styrelseordförande använde vi oss av 

den ordinarie ledamoten. För att kodningen och mätningen av kontrollvariablerna skulle 

ske på ett konsekvent sätt skapades en kodningsmanual för kontrollvariablerna (bilaga 

6). 

 

4.4.1 Ålder på VD och ålder på styrelseordförande 

Forskning har tidigare visat på att verkställande direktörens kännetecken kan påverka 

hur villiga de är att delge information till marknaden (Laufs, Bembom & Schwens, 

2016). Då frivillig redovisning är en typ av information som kan delges tror vi att ålder 

på verkställande direktör och styrelseordförande kan påverka hur mycket frivillig 

information företaget väljer att delge marknaden. Därför valde vi att addera en 

kontrollvariabel för ålder på verkställande direktör samt en kontrollvariabel för ålder på 

styrelseordförande. Åldersvariablerna kodas som ett absolut tal utifrån given ålder och 

är en kvotvariabel.  

 

4.4.2 Kön på VD och kön på styrelseordförande  

Fernandez-Feijoo et al. (2014) kom i sin forskning fram till att antalet kvinnor i 

styrelsen har ett positivt samband med företags mängd och kvalitet av 

hållbarhetsredovisning. Argumentet som forskarna för är att kvinnor agerar på ett 

annorlunda sätt i förhållande till män. Därmed valde vi att addera en kontrollvariabel för 

kön på verkställande direktören och en kontrollvariabel för kön på styrelseordföranden. 

Dessa kontrollvariabel är dummy-variabeler och kodades ”0” för kvinna och ”1” för 

man. 
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4.4.3 Samma VD och styrelseordförande  

Företagen som har två olika befattningshavare av posterna VD och styrelseordförande 

redovisar mer frivillig information än de företag där samma befattningshavare innehar 

båda posterna (Donnelly & Mulcahy, 2008). Av denna anledning valde vi att inkludera 

en kontrollvariabel för samma VD och styrelseordförande. Den kodades som en dummy 

variabel, ”0” där det var två olika befattningshavare och ”1” där det var en och samma 

befattningshavare. 

 

4.4.4 Styrelsestorlek  

Styrelsen storlek sett till antal invalda ledamöter har tidigare använts i forskning som en 

kontrollvariabel vid mängd av frivillig redovisning. Vi valde av denna anledning att 

addera denna kontrollvariabel (Donnelly & Mulcahy, 2008). Styrelsestorlek kodas som 

ett absolut tal utifrån given storlek på styrelsen och är en kvotvariabel. 

 

4.5 Analysmetoder 
Datan som inhämtades både gällande den beroende variabeln och de oberoende- samt 

kontrollvariablerna registrerades till en början i Excel och därefter i statistikprogrammet 

SPSS. I SPPS genomfördes därefter analyser. Analyserna som genomfördes var 

univariat-, bivariat- och multivariat analys.  

 

4.5.1 Univariat analys 

En univariat analys innebär att varje variabel beskrivs var för sig i form av beskrivande 

statistik. För kvotvariablerna presenterades statistik för variablernas minimumvärde, 

maximumvärde, medelvärde samt standardavvikelse. För nominalvariablerna 

presenterades statistik som visar på hur frekvent kategorierna förekom. Med hjälp av 

denna beskrivande statistik kunde en övergripande bild av variabeln ges (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

4.5.2 Bivariat analys 

För att förklara hur två variabler korrelerar med varandra är en bivariat analys lämpligt. 

Vid vår bivariata analys jämfördes hur respektive oberoende variabler korrelerade med 

varandra men framförallt hur de korrelerade med den beroende variabeln, mängden 

frivillig information i årsredovisningen (Bryman & Bell, 2013). Vid en normalfördelad 
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beroende variabel lämpar sig Pearsons r-test medans Sperman rho-test är lämpligt vid 

en icke-normalfördelad beroende variabel. Oavsett analysmetod ges korrelationen 

mellan två variabler ett värde mellan -1 till +1. Ett värde nära 1 visar på en starkt 

positivt korrelation och ett värde nära -1 visar på en starkt negativt korrelation. Vid 

värdet 0 finns det ingen korrelation mellan variablerna (Pallant, 2010).  

 

4.5.3 Multivariat analys 

I en multivariat analys kan förhållandet mellan flera oberoende variablers korrelation 

gentemot en beroende variabel analyseras. För att testa korrelationerna mellan våra 

oberoende variabler och den beroende variabeln i form av mängden frivilligt redovisad 

information genomfördes multivariata analyser i form av linjära regressionsanalyser 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). För att säkerställa att de oberoende 

variablernas påverkan på mängden frivilligt redovisad information inte berodde på 

andra fenomen än de egenskaper som var kopplade till de oberoende variablerna 

användes kontrollvariabler i analyserna. För att undersöka skenbara samband mellan 

våra oberoende variabler genomfördes initialt en linjär regressionsanalys med syfte att 

undersöka om det förelåg multikollinearitet mellan någon av variablerna. 

Multikollinearitet uppstår när två eller flera variabler starkt korrelerar med varandra 

vilket leder till att regressionsanalysens resultat blir mindre trovärdigt (Pallant, 2010). I 

denna studie ansågs två variabler korrelerar för starkt med varandra om VIF-värdet 

översteg 2,5 (Djurfeldt et al., 2010). Vid samtliga multivariata analyser beaktades 

variablernas multikollinearitet.  

 

4.5.4  Signifikansnivå 

En studies signifikansnivå avgör till vilken risk som korrelationen mellan två variabler 

kan anses vara signifikant. I denna studie har en signifikansnivå på 90 % använts. Det 

innebär att de variabler vars p-värde understiger 10 % klassades som signifikant 

påverkande på mängden frivilligt redovisad information (Körner & Wahlgren, 2015). Vi 

beaktade även signifikansnivåer på enprocent och femprocent för att ytterligare styrka 

variablernas korrelation.   
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4.6 Trovärdighet 
Den insamlade empirin i en studie måste alltid kritiskt granskas för att avgöra dess 

trovärdighet. De viktigaste bedömningsgrunderna för en forsknings trovärdighet är 

reliabilitet, replikering och validitet (Bryman & Bell, 2013).  

 

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet visar graden av överensstämmelse mellan mätningarna. Reliabilitet visar 

även om en studie är tillförlitlig eller om den har påverkats av tillfälliga eller 

slumpmässiga förutsättningar  (Olsson & Sörensen, 2011). Vid kontroll om ett mått är 

trovärdigt kan tre faktorer beaktas; stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömmarreliabilitet. Stabilitet visas om samma mätvärde erhålls vid upprepade 

mätningar, intern reliabilitet handlar mestadels om studier där frågor ställs och speglar 

hur olika aspekter av måttet mäter samma sak. Interbedömmarreliabilitet visar vikten av 

att forskare ska bedöma likartade egenskaper på samma sätt (Bryman & Bell, 2013).  

 

Om flera forskare är inblandade då data ska observeras och återges till flera kategorier 

finns det en risk för att forskarnas tolkningar skiljer sig åt, vilket kan påverka studiens 

reliabilitet. I vår studien var det främst interbedömarreliabiliteten som var viktig att ta 

hänsyn till då vi var två observatörer som utförde kodningen av årsredovisningarna 

gällande både den beroende variabeln och mätningen av de nyckelorden för Miles och 

Snow strategierna.  Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att forskare som 

arbetar med en innehållsanalys får fram en bra interbedömmarreliabilitet. För att minska 

subjektiviteten vid de tolkningssituationer som kan uppstå valde vi att gemensamt testa 

både vårt kodningsschema och vår kodningsmanual i en förstudie, där vi enskilt kodade 

ett par årsredovisningar. Enligt Bergström och Boréus (2012) är det svårt för forskare 

att helt uppnå objektivitet när man gör en innehållsanalys av dokument. Vi märkte 

under förstudien att vi stundtals hade delade meningar om hur information tolkades 

samt om informationen var med eller inte. För att uppnå en hög objektivitet och för att 

visa på ett så korrekt resultat som möjligt i analysen valde vi att dela upp det så att en 

person gjorde kodningen av den beroende variabeln medans den andra kodade alla 

oberoende variabler.  
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4.6.2 Replikering 

En av innehållsanalysens fördelar är att den är möjlig att replikera. Fördelen är att 

forskare på ett enkelt sätt kan beskriva hur urvalet, kodningsmanualer och 

kodningsschemat har skapats (Bryman & Bell, 2013). I vår studie har vi använt oss av 

sekundärdata i form av årsredovisningar vilket kan förstärka studiens reliabilitet 

eftersom den insamlade datan är lättillgänglig. Lättillgängligheten medför att studien 

blir enklare att replikera. En begränsning med att använda sig utav sekundärdata är att 

exempelvis forskare kan förlita sig allt för mycket på sekundärdata då det är 

lättillgängligt, datan kan innehålla felaktigheter då den sekundärkälla forskaren bygger 

studien på kan visa sig bygga på andras sekundärdata, vilket kan leda till att information 

försummas när den passerar flera led (Bryman & Bell, 2013). Därför inhämtades de 

lagar och EU-direktiv som använts i studien direkt från Sveriges Riksdag och 

Europeiska unionens råds hemsida. Vår utförliga beskrivning av hur vårt urval togs 

fram anser vi ökar studiens replikerbarhet då de ger framtida forskare möjlighet att finna 

samma urval och genomföra studien på nytt. De vetenskapliga artiklar som använts 

anser vi håller hög kvalitet då majoriteten har blivit vetenskapligt granskade innan de 

blivit publicerade. Då de vetenskapliga artiklarna är möjliga för andra att ta del av 

innebär användandet av sådana till replikeringsmöjligheter. Då Google Scholar inte kan 

filtrera de vetenskapligt artiklarna som är publicerade valde vi istället att undersöka hur 

många gånger en artikel blivit citerad av andra författare, för att på så sätt öka den 

empiriska validiteten. 

 

4.6.3 Validitet 

Validitet återspeglar sig i att studien mäter det som är tänkt att studien ska mäta. 

Validitet syftar till att svara på frågorna; Är studien giltig och mäter studien det vi vill 

mäta? (Eliasson, 2013). Giltighet är något vi har tagit hänsyn till genomgående i denna 

studie. De oberoende variabler som används i denna studie finns representerade i 

tidigare studier. De tidigare studierna har presenterats i vetenskapliga artiklar, vilket ger 

variablerna en viss empirisk validitet. Kodningsschemat som framtagits bygger i 

grunden även det på tidigare studier publicerade i vetenskapliga artiklar. I de fall där 

forskningen har varit otydlig i sina definitioner av kategorier till vårt kodningsschema 

har vi valt att ta hjälp av experter på ämnet, för att på så sätt öka den empiriska 

validiteten.  
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Kapitel 5. Empirisk analys 

För att förklara vilka företagsegenskaper hos internetbaserade företag som påverkar 

mängden frivilligt redovisad information i årsredovisningen och därmed uppfylla vårt 

syfte kommer vår insamlade empiri att presenteras i detta kapitel. Nedan presenteras 

statistik för var och en av variablerna i univariata analyser. Därefter kommer en bivariat 

analys att presenteras för att undersöka samband mellan variablerna. Avslutningsvis 

redovisas de multivariata analyserna. 

 
5.1 Univariata analyser 
Vi kommer att presentera statistik uppdelat på huruvida variabeln är beroende-, 

oberoende- eller kontrollvariabel.  

 
5.1.1 Beroende variabel 

Tabellen nedan visar statistisk över företagens mängd av frivilligt redovisad 

information. Företaget med minst uppmätt mängd frivillig information hade 0 poäng 

och företaget med högst uppmätt mängd frivillig information hade 15 poäng. 

Medelvärdet av frivilligt redovisad information för samtliga företag var 7,49 poäng med 

en standardavvikelse på 3,256 poäng. Då maximal poängsumma var 45 poäng vilket 

hade inneburit en stor mängd frivillig information kan av tabell 3 utläsas att företagen 

generellt redovisar en relativt låg mängd frivillig information i årsredovisningen. 

 
Tabell 3 Beroende variabel 

  N Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

BV - Mängd frivilligt 
redovisad information 70 0 15 7,49 3,256 

 

 

5.1.2 Oberoende variabler 

Tabell 4 nedan visar antal företag vars årsredovisning var reviderad av Big-4 byråer 

respektive de som var reviderade av en annan byrå. De som var reviderade av en annan 

byrå uppgår till 15 stycken (21,4 %). Företagen med Big-4 byråer är 55 stycken (78,6 

%). Därmed är de flesta av årsredovisningarna reviderade av en Big-4 byrå. 
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Tabell 4 Revisionsbyrå 
  Frekvens Procent 

Annan byrå 15 21,4 

Big 4 byrå 55 78,6 

Totalt 70 100 
 

 

I tabell 5 presenteras statistik för hur många av företagen i urvalet som hade en e-

handelscertifiering presenterad på sin hemsida. 28 stycken (40 %) företag hade ingen e-

handelscertifiering och 42 stycken (60 %) företag valde att ha en e-handelscertifiering på 

sin hemsida. 

 
Tabell 5 E-handelscertifiering                                                            

  Frekvens Procent 

Ingen E-handelscertifiering 28 40 

E-handelscertifiering 42 60 

Totalt 70 100 
 

 

I tabell 6 nedan visas hur företagen i urvalet är kategoriserade utifrån produkten de säljer. 

26 stycken (37,1 %) företag säljer primärt sökvaror. 14 stycken (20 %) företag säljer 

primärt förbrukningsvaror och 30 stycken (42,9 %) företag säljer primärt varaktiga varor. 

Produktkategorierna upplevelser och tilltrostjänster fanns inte representerade i urvalet 

vilket medförde att omkodning av variabeln skedde för att vara kompatibel med fortsatta 

analyser i SPSS. 

 
Tabell 6 Produkter och tjänster 

  Frekvens Procent 

Sökvara 26 37,1 
Förbrukningsvara 14 20 

Varaktig vara 30 42,9 

Totalt 70 100 



Thernfrid & Wargéus 

 52 

Tabell 7 visar uppmätta värden för de oberoende variablerna som är kvotskalor. Värdena 

som visas är minimum, maximum, medelvärde samt standardavvikelse. Av tabellen kan 

utläsas att skuldsättningsgraden för företagen i urvalet markant skiljer sig åt. Denna 

skillnad kan vara värt att ha i beaktning för vidare analyser. Viktigt att poängtera är att 

samtliga storleksvariabler är logaritmerade vilket gör att deras värden inte överensstämmer 

med de absoluta talen. Överlag syns utifrån tabellen att Miles och Snows strategier 

uppmätte ett relativt lågt antal ord i årsredovisningarna. 

 
Tabell 7 Oberoende variabler i kvotskala 

  

  N Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

OV-Lönsamhet 70 -1,866 0,595 -0,011 0,361 

OV-Skuldsättningsgrad 70 -8,49 373,753 16,273 57,197 
OV-Storlek omsättning 70 16,532 21,409 19,059 0,934 

OV-Storlek balansomslutning 70 13,701 21,069 17,974 1,147 

OV-Storlek anställda 70 0 6,367 3,4042 1,2084 
OV-Företagsålder 70 2 104 18,54 16,655 
OV-Strategi försvarare 70 0 4 0,43 0,714 
OV-Strategi analytiker 70 0 15 1,74 2,937 
OV-Strategi prospektör 70 0 21 2,44 3,11 

    
 
    

5.1.3 Kontrollvariabler 

I tabell 8 nedan presenteras statistik för hur många av företagens VD som var kvinna 

respektive man. 8 stycken (11,4 %) företag hade en kvinnlig VD och 62 stycken (88,6 

%) företag hade en manlig VD.   

 

Tabell 8 Kön VD	
 

			
  Frekvens Procent 

Kvinna 8 11,4 

Man 62 88,6 

Totalt 70 100 
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I tabell 9 nedan visas för hur många av företagens ordförande som var kvinna respektive 

man. 3 stycken (4,3 %) företag hade en kvinnlig ordförande medan 67 stycken (95,7 %) 

företag hade en manlig ordförande.  

 

 Tabell 9 Kön ordförande                                                 			 		
  Frekvens Procent 

Kvinna 3 4,3 

Man 67 95,7 

Total 70 100 
 

 

I tabell 10 nedan visas statistik för i hur många av företagen i urvalet där VD-posten och 

ordförandeposten täcktes av samma person. I 44 stycken (62,9 %) företag var det olika 

personer medan det i 26 stycken (37,1 %) företag var samma person. 

 

Tabell 10 Samma VD som ordförande 
	

		
  Frekvens                Procent 

Olika                                        44               62,9 

Samma                                        26               37,1 

Total                                        70               100 
 
	
Tabell 11 visar uppmätta värden för de kontrollvariabler som är kvotskalor. Värdena som 

presenteras är minimum, maximum, medelvärde samt standardavvikelse. 

 
Tabell 11 Kontrollvariabler i kvotskala 
  
 N Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Ålder VD 70 30 75 47,043 9,15 

Ålder Ordförande 70 32 78 49,486 11,172 

Styrelsens storlek 70 2 9 4,043 1,74 
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5.2 Bivariata analyser 
I detta avsnitt presenteras ett histogram över den beroende variabelns normalfördelning 

samt resultatet från Pearson r test. 

 

5.2.1 Kolmogorov – Smirnov test 

För att avgöra om den bivariata analysen skulle göras utifrån Spearman Rho test eller 

Pearson r test kontrollerades om den beroende variabeln var normalfördelad eller inte. 

Normalfördelningstestet gjordes genom ett Kolmogorov-Smirnov test. Fördelningen av 

mängden frivilligt redovisad information för företagen utläses av figur 6 nedan. Ur 

histogrammet kan antas att den beroende variabeln är normalfördelad trots att den 

innehåller en del avvikande värden. Testet visade att den beroende variabeln var 

normalfördelad då signifikansnivån var 0,056 vilket är över 0,05. Därmed genomfördes 

den bivariata analysen med ett Pearson r test. 

 

Figur 6 Histogram över normalfördelning för beroende variabel 
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5.2.2 Pearson r test 

Utifrån Pearson r testet skapades en korrelationsmatris som visar hur de oberoende-, 

beroende-, och kontrollvariabler korrelerade med varandra. I korrelationsmatrisen syns 

att variablerna storlek omsättning, storlek balansomslutning, storlek anställda, 

revisionsbyrå, företagsålder, strategi försvarare, strategi analytiker samt strategi 

prospektörer i olika grad korrelerar med mängden frivilligt redovisad information 

(bilaga 7). Variablerna med tre stjärnor innebär att variablerna korrelerar på 

signifikansnivån 0,1 %. Två stjärnor innebär en korrelation på 1 % nivån. En stjärna 

innebär en korrelation på 5 % nivån och ett kors innebär en korrelation på 10 % nivån. 

Som förklarades i kapitel 4 är studiens signifikansnivå 10 %. Utifrån 

korrelationsmatrisen ges därmed en indikation på att de oberoende variabler med ett 

kors enligt denna analys signifikant korrelerar med mängden frivilligt redovisad 

informations. Korrelationsmatrisen visar även hur samtliga variabler korrelerar med 

varandra och det ger oss en indikation på att en del oberoende variabler starkt korrelerar 

med varandra vilket kan innebära multikollinearitet.  

 

5.3 Multivariata analyser 

För att fortsätta analysen av variablerna och komma fram till en slutgiltig 

hypotesprövning presenteras nedan våra multivariata analyser i form av linjära 

regressionsanalyser. Utifrån de linjära regressionsanalyserna kan vi förutom de 

oberoende variablernas påverkan på mängden frivilligt redovisad information utifrån 

betavärdet utläsa hur stark påverkan respektive oberoende variabel har på den beroende 

variabeln (Pallant, 2010). Olika linjära regressionsanalyser genomfördes med olika 

kombinationer av oberoende variabler tillsammans med kontrollvariabler för att 

undersöka om utfallet skiljer sig åt mellan modellerna. Genom att undersöka modellens 

signifikansnivå samt förklaringsgrad för de olika kombinationerna av variabler ges en 

indikation på hur signifikant respektive kombination av oberoende variabler förklarar 

den beroende variabeln. Förklaringsgraden visar hur många procent av skillnaden i den 

beroende variabeln som förklaras av respektive kombination av oberoende variabler. 

Gruppindelning av oberoende variablerna har skett utifrån de traditionella 

företagsegenskaperna och de internetspecifika företagsegenskaperna. Anledning till 

denna indelning är då analysen som mest bör innehålla 9 variabler. Produktvariabeln 
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innehåller fem kategorier varav tre var representerade. Därmed har omkodning av denna 

skett till tre dummy variabler.  

 

5.3.1 Test av multikollinearitet  

VIF-värdena i tabell 12 på nästa sida indikerar multikollinearitet mellan variablerna 

storlek omsättning, storlek balansomslutning, ålder VD samt ålder ordförande. 

Tabellens fjärde kolumn visar VIF-värdena för respektive variabel och för de variabler 

där VIF-värdet överstiger 2,5 råder multikollinearitet (Djurfeldt et al., 2010). Studien 

har tre värden för storlek och det råder multikollinearitet mellan dem. Vi har därför 

använt storlek anställda som mått för storlek. Det råder multikollinearitet för ålder VD 

och ålder Ordförande vilket kan förklaras av tabell 10 som visar att VD- och 

ordförandeposten innehas av samma person i 37,1 % av företagen. Av denna anledning 

används endast en av dessa två kontrollvariabler i våra regressionsanalyser.  

 
Tabell 12 Multikollinearitet 

Test av multikollinearitet med alla variabler 		 		
	Variabler	 B	 Beta	 t		 VIF	

BV-(Konstant)	 12,998	

	
1,243	

	OV-Lönsamhet	 	0,368	 0,041	 0,292	 1,829	
OV-Skuldsättningsgrad	 	0,007	 0,125	 0,94	 1,654	
OV-Storlek	omsättning	 -0,700	 -0,201	 -0,946	 4,257	
OV-Storlek	balansomslutning	 		0,287	 0,101	 0,444	 4,886	
OV-Storlek	anställda	 		0,713	 0,265	 1,641	 2,448	
OV-Revisionsbyrå	 				1,318	 									0,167	 													1,391	 						1,362	
OV-Sökvara	 			-0,775	 								-0,116	 												-0,908	 							1,512	
OV-Förbrukningsvara	 			-0,110	 							-0,014	 												-0,101	 							1,679	
OV-Företagsålder	 			0,057	 									0,290	 													2,365	 								1,416	
OV-E-handelscertifikat	 		-0,039	 							-0,006	 												-0,045	 						1,59	
OV-Strategi	försvarare	 			0,669	 								0,147	 												1,238	 									1,322	
OV-Strategi	analytiker	 			0,131	 								0,118	 												0,895	 									1,647	
OV-Strategi	prospektör	 			0,352	 								0,336	 										2,36	 									1,907	
KV-Ålder	VD	 		-0,021	 							-0,058	 											-0,323	 									3,087	
KV-Ålder	ordförande	 		-0,046	 							-0,158	 											-0,953	 										2,592	
KV-Kön	VD	 		-0,237	 							-0,023	 											-0,158	 										2,032	
KV-Kön	ordförande	 		-1,381	 							-0,087	 									-0,57	 										2,166	
KV-Samma	VD	och	ordförande	 				1,179	 								0,176	 												1,334	 										1,644	
KV-Styrelsens	storlek	 				0,056	 								0,030	 												0,232	 								1,55	

 

 

5.3.2 Multipel regressionsanalys med olika variabelkombinationer 

På kommande sida presenteras vår inledande regressionsanalys i tabell 13 som 

innehåller samtliga oberoende variabler och dess påverkanseffekt på den beroende 
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variabeln. Modellen är signifikant (0,001) och den justerade förklaringsgraden (Justerad 

R2) är 29,6 % vilket betyder att variationen i frivillig redovisning till 29,6 % kan 

förklaras av de oberoende variablerna i analysen. Vi kan inte dra definitiva slutsatser 

utifrån modellen då samtliga elva oberoende variabler är inkluderade. Modellen ger oss 

en indikation på att företagsålder (0,024) signifikant påverkar mängden frivilligt 

redovisad information. Utifrån ett positivt B-värde utläses att den signifikanta påverkan 

är positiv. Strategin prospektörer (0,009) är signifikant positivt påverkande vilket 

betyder att desto mer prospektör ett företag är, desto mer frivilligt redovisad 

information.  

 
Tabell 13 Samtliga oberoende variabler 
Multipel	regressionsanalys	med	samtliga	oberoende	variabler	
Sig:	0,001	
Justerad	R2:	0,296	
F-värde:	3,507	 		 		

Variabler	 B	 Beta	 t	 Sig.	 VIF	

BV-(Konstant)	 2,315	
	

1,8	 0,077	
	OV-Lönsamhet	 0,224	 0,025	 0,208	 0,836	 1,387	

OV-Skuldsättningsgrad	 0,006	 0,106	 0,909	 0,367	 1,319	

OV-Storlek	anställda	 0,458	 0,17	 1,416	 0,162	 1,403	

OV-Revisionsbyrå	 1,124	 0,143	 1,308	 0,196	 1,16	

OV-Förbrukningsvara	 0,255	 0,032	 0,255	 0,8	 1,494	

OV-Varaktig	vara	 0,198	 0,03	 0,265	 0,792	 1,273	

OV-Företagsålder	 0,051	 0,259	 2,317	 0,024	 1,219	

OV-E-certifikat	 0,295	 0,045	 0,4	 0,69	 1,213	

OV-Strategi	försvarare	 0,749	 0,164	 1,513	 0,136	 1,147	

OV-Strategi	analytiker	 0,09	 0,081	 0,692	 0,492	 1,34	

OV-Strategi	prospektör	 0,369	 0,353	 2,718	 0,009	 1,639	
 

Vidare gjordes en analys hur de traditionella företagsegenskaperna påverkar den 

beroende variabeln vilket presenteras i tabell 14 på nästa sida. Modellen är signifikant 

(0,014) och dess justerade förklaringsgrad är 16,9 %.  Variablerna som signifikant 

positivt påverkar den beroende variabeln i modellen är storlek anställda (0,000) och 

revisionsbyrå (0,020). Dessa två variabler förklarar därmed bäst skillnaden i mängden 

frivilligt redovisad information av samtliga traditionella företagsegenskaper givet 

kontrollvariablerna. Utifrån betavärdet avläses att storlek anställda utgör den starkaste 

påverkan på mängden frivilligt redovisad information. Den positiva riktningen på 

påverkan utläses av de positiva b-värdena. 
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Tabell 14 Traditionella företagsegenskaper 
Multipel	regressionsanalys	traditionella	företagsegenskaper	med	alla	
kontrollvariabler	
Sig:	0,014	
Justerad	R2:	0,169	
F-värde:	2,308	 		 		
Variabler	 										B	 						Beta	 										t	 																Sig.	 																VIF	

BV-(Konstant)	 5,208	
	

1,694	 0,096	
	OV-Lönsamhet	 -0,623	 -0,069	 -0,544	 0,589	 1,342	

OV-Skuldsättningsgrad	 0,001	 0,014	 0,11	 0,913	 1,294	
OV-Storlek	anställda	 1,144	 0,424	 3,778	 0,000	 1,052	
OV-Revisionsbyrå	 2,182	 0,277	 2,383	 0,02	 1,125	
KV-Ålder	ordförande	 -0,043	 -0,147	 -1,235	 0,222	 1,182	
KV-Kön	VD	 -0,41	 -0,04	 -0,281	 0,78	 1,713	
KV-Kön	ordförande	 -1,731	 -0,108	 -0,747	 0,458	 1,758	
KV-Samma	VD	och	ordförande	 1,164	 0,174	 1,423	 0,16	 1,246	
KV-Styrelsens	storlek	 0,089	 0,047	 0,387	 0,7	 1,251	
 

Variablerna lönsamhet och skuldsättningsgrad visade genomgående ingen signifikant 

påverkan på mängden frivilligt redovisad information. Vid olika kombinationer av 

kontrollvariabler var storlek anställda och revisionsbyrå de mest signifikant påverkande 

oberoende variablerna. Att utfallet blev detsamma trots ändringar bland variablerna 

visar på att modellen är stabil i sin karaktär.  

 

Vid analys av internetbaserade företagsegenskaper finner vi att modellen är signifikant 

(0,000) och till 32,2 % förklarar mängden frivilligt redovisad information. Denna 

justerade förklaringsgrad är högre än den justerade förklaringsgraden för modellen med 

de traditionella företagsegenskaperna. Utifrån tabell 15 på nästa sida utläses att 

variablerna företagsålder (0,001), strategi försvarare (0,074) och strategi prospektör 

(0,000) signifikant positivt påverkar mängden frivilligt redovisad information. Den 

positiva riktningen på påverkan utläses av de positiva b-värdena. Av dessa tre är 

betavärdet högst för strategi prospektörer (0,442) vilket betyder att den variabeln 

starkast påverkar den beroende variabeln. Den positiva riktningen på påverkan utläses 

av de positiva b-värdena. 
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Tabell 15 Internetbaserade företagsegenskaper 
Multipel	regressionsanalys	med	internetbaserade	företagsegenskaper	samt	kontrollvariabler	
Sig:	0,000	
Justerad	R2:	0,322	
F-värde:	4,483	

Variabler	 B	 Beta	 t	 Sig.	 VIF	

BV-(Konstant)	 5,94	
	

3,597	 0,001	
	OV-Förbrukningsvara	 0,578	 0,072	 0,605	 0,548	 1,404	

OV-Varaktig	vara	 0,715	 0,109	 0,959	 0,342	 1,308	
OV-Företagsålder	 0,07	 0,36	 3,452	 0,001	 1,089	
OV-E-handelscertifiering	 0,287	 0,044	 0,396	 0,693	 1,211	
OV-Strategi	försvarare	 0,854	 0,187	 1,816	 0,074	 1,066	
OV-Strategi	analytiker	 0,082	 0,074	 0,648	 0,520	 1,316	
OV-Strategi	prospektörer	 0,463	 0,442	 3,848	 0,000	 1,324	
KV-Ålder	ordförande	 -0,047	 -0,161	 -1,516	 0,135	 1,138	
KV-Samma	VD	och	ordförande	 0,907	 0,136	 1,315	 0,193	 1,066	

 

 

Samma tillvägagångssätt som tillämpades för de traditionella företagsegenskaperna 

gjordes för de internetspecifika egenskaperna. Olika kombinationer av variabler 

analyserades och i samtliga analyser fann vi att variabeln för produkttyp inte visade 

någon signifikant korrelation med den beroende variabeln. Motsatt visade genomgående 

företagsålder, strategi försvarare samt strategi prospektörer en signifikant korrelation 

med mängden frivilligt redovisad information. 

 

I korrelationsmatrisen sågs indikationer på att lönsamhet, skuldsättningsgrad, produkter 

och tjänster samt e-handelscertifiering inte signifikant påverkade mängden frivilligt 

redovisad information. I de multivariata analyserna bekräftades denna indikation och vi 

valde därför att genomföra en analys med hur dessa variabler påverkar mängden 

frivilligt redovisad information vilket presenteras i tabell 16 på nästa sida. 

Signifikansnivån för modellen är 0,847 och dess justerade förklaringsgrad är endast 4,2 

%. Som utläses i tabell 16 visar ingen av de testade oberoende variablerna en signifikant 

påverkan på mängden frivilligt redovisad information. Tabell 16 visar att variablerna 

inte har någon signifikant påverkan på mängden frivilligt redovisad information. För 

lönsamhet, skuldsättningsgrad och sökvara är korrelation negativ då b-värdet är 

negativt. Förbrukningsvara och e-handelscertifikat visar enligt b-värdet en positiv 

korrelation med den beroende variabeln men korrelation är inte signifikant. 
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Tabell 16 Icke signifikanta oberoende variabler 
Regressionsanalys	med	internetbaserade	företagsegenskaper,	traditionella	företagsegenskaper	samt	
kontrollvariabler.	
Sig:	0,847	
Justerad	R2:	0,042	
F-värde:	0,528	

Variabler	 B	 Beta	 t	 Sig.	 VIF	

BV-(Konstant)	 8,809	
	

3,399	 0,001	
	OV-Lönsamhet	 -0,205	 -0,023	 -0,154	 0,878	 1,41	

OV-Skuldsättningsgrad	 -0,002	 -0,039	 -0,279	 0,781	 1,294	
OV-Sökvara	 -0,746	 -0,111	 -0,795	 0,430	 1,274	
OV-Förbrukningsvara	 0,86	 0,106	 0,734	 0,466	 1,362	
OV-E-handelscertifikat	 0,599	 0,091	 0,682	 0,498	 1,147	
KV-Ålder	ordförande	 -0,034	 -0,116	 -0,886	 0,379	 1,12	
KV-Kön	VD	 -1,153	 -0,113	 -0,884	 0,38	 1,068	
KV-Samma	VD	och	ordförande	 0,862	 0,129	 0,94	 0,351	 1,219	
KV-Styrelsens	storlek	 0,207	 0,111	 0,795	 0,43	 1,256	
 

För att analysera vilka oberoende variabler som visar en signifikant påverkan på 

mängden frivilligt redovisad information genomfördes en analys innehållandes de 

variabler som vid tidigare tester visat en antydan till en signifikant korrelation. För att 

undvika ett snedvridet resultat adderades kontrollvariabler. Modellen är signifikant 

(0,000) vilket visar på att kombinationen av dessa oberoende variabler ger en väldigt 

signifikant modell. Den justerade förklaringsgraden uppgår till 36 %. Tabell 17 på nästa 

sida visar att storlek anställda, företagsålder samt strategi prospektörer visar en 

signifikant positiv korrelation på den beroende variabeln då deras signifikansnivåer är 

under 0,1 och deras b-värden är positiva. Utifrån betavärdet visar de en relativt jämn 

nivå på styrkan i påverkanseffekten. Noterbart är att kontrollvariabeln samma VD och 

ordförande i denna modell visade en signifikant positiv korrelation med den beroende 

variabeln. 
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Tabell 17 Tidigare signifikant korrelerade variabler inklusive kontrollvariabler 
Multipel	regressionsanalys	med	variabler	från	olika	kategorier	samt	kontrollvariabler	
Sig:	0,000	
Justerad	R2:	0,360	
F-värde:	5,321	

Variabler	 B	 Beta	 t	 Sig.	 VIF	

BV-(Konstant)	 4,634	
	

2,231	 0,029	
	OV-Storlek	anställda	 0,577	 0,214	 1,918	 0,060	 1,345	

OV-Revisionsbyrå	 1,153	 0,146	 1,392	 0,169	 1,193	

OV-Företagsålder	 0,052	 0,266	 2,497	 0,015	 1,228	

OV-Strategi	försvarare	 0,626	 0,137	 1,348	 0,183	 1,119	

OV-Strategi	analytiker	 0,097	 0,088	 0,818	 0,417	 1,241	

OV-Strategi	prospektör	 0,373	 0,356	 3,072	 0,003	 1,449	

KV-Ålder	ordförande	 -0,042	 -0,145	 -1,429	 0,158	 1,114	

KV-Kön	VD	 -0,773	 -0,076	 -0,779	 0,439	 1,028	

KV-Samma	VD	och	ordförande	 1,197	 0,179	 1,795	 0,078	 1,072	
 

 

Tabell 18 visar att även med andra kontrollvariabler är modellen signifikant (0,000) och 

dess justerade förklaringsgrad är 31,5 % vilket kan jämföras med den justerade 

förklaringsgraden i tabell 17 som var 36 %. Förklaringsgraden visar att 

kontrollvariablerna inte nämnvärt påverkar modellen. Storlek anställda visar i denna 

modell ingen signifikant (0,113) påverkan på den beroende variabeln.  

 
Tabell 18 Tidigare signifikant korrelerade variabler inklusive andra kontrollvariabler 
Multipel	regressionsanalys	med	variabler	från	olika	kategorier	samt	kontrollvariabler 
Sig:	0,000	
Justerad	R2:	0,315	
F-värde:	4,526	 		 		

Variabler	 												B	 											Beta	 												t	
																

Sig.	
																

VIF	

BV-(Konstant)	 5,675	
	

1,826	 0,073	
	OV-Storlek	anställda	 0,495	 0,184	 1,608	 0,113	 1,314	

OV-Revisionsbyrå	 1,169	 0,148	 1,337	 0,186	 1,242	
OV-Företagsålder	 0,046	 0,234	 2,135	 					0,037	 1,214	
OV-Strategi	försvarare	 0,787	 0,172	 1,601	 					0,115	 1,169	
OV-Strategi	analytiker	 0,106	 0,096	 0,862	 					0,392	 1,249	
OV-Strategi	prospektör	 0,355	 0,339	 2,639	 					0,011	 1,662	
KV-Ålder	VD	 -0,025	 -0,071	 -0,654	 					0,516	 1,192	
KV-Kön	ordförande	 -1,465	 -0,092	 -0,845	 					0,402	 1,189	
KV-Styrelsens	storlek	 -0,109	 -0,058	 -0,52	 					0,605	 1,256	
 

 

Tabell 19 visar att även vid andra kontrollvariabler gavs en modell som var fortsatt 

signifikant (0,000) med en justerad förklaringsgrad på 35,4 %. Denna modell visade 
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liknande signifikansnivå samt justerad förklaringsgrad som modellerna i tabell 17 och 

18. Storlek anställda (0,057), företagsålder (0,016) samt strategi prospektörer (0,006) 

var återigen de variabler som visade en signifikant positiv påverkan på mängden 

frivilligt redovisad information. Den positiva riktningen på påverkan utläses av de 

positiva b-värdena. I likhet med tabell 17 visade kontrollvariabeln samma VD och 

ordförande en signifikant positiv korrelation med den beroende variabeln i denna 

modell. 

 
Tabell 19 Tidigare signifikant korrelerade variabler inklusive ytterligare andra kontrollvariabler 

Multipel	regressionsmodell	med	variabler	från	olika	kategorier	samt	kontrollvariabler 
Sig:	0,000	
Justerad	R2:	0,354	
F-värde:	5,205	

Variabler	 B	 Beta	 t	 Sig.	 VIF	

BV-(Konstant)	 3,831	
	

1,978	 0,053	
	OV-Storlek	anställda	 0,585	 0,217	 1,937	 0,057	 1,344	

OV-Revisionsbyrå	 1,154	 0,146	 1,349	 0,182	 1,259	

OV-Företagsålder	 0,053	 0,27	 2,489	 0,016	 1,253	

OV-Strategi	försvarare	 0,643	 0,141	 1,361	 0,178	 1,144	

OV-Strategi	analytiker	 0,11	 0,099	 0,921	 0,361	 1,241	

OV-Strategi	prospektör	 0,363	 0,347	 2,837	 0,006	 1,595	

KV-Samma	VD	och	ordförande	 1,19	 0,178	 1,695	 0,095	 1,178	

KV-Styrelsens	storlek	 0,03	 0,016	 0,137	 0,891	 1,416	

KV-Ålder	ordförande	 -0,043	 -0,148	 -1,422	 0,16	 1,161	
 

Efter de genomförda multivariata analyserna kom vi fram till att de variabler som visade 

en signifikant korrelation med mängden frivilligt redovisad information återkommande 

var samma variabler. I tabell 20 nedan visas vilka oberoende variabler som uppvisar 

signifikanta korrelationer i de respektive genomförda multivariata analyserna.  

 
Tabell 20 Sammanfattning över multivariata analyser 
Sammanfattning	över	multivariata	analyser	 		 		

Tabell	 Signifikant	variabel	1	 Signifikant	variabel	2	 Signifikant	variabel	3	

Tabell	12	 -	 -	 -	

Tabell	13	 Företagsålder	 Strategi	prospektör	
	Tabell	14	 Storlek	anställda	 Revisionsbyrå	
	Tabell	15	 Företagsålder	 Strategi	försvarare	 			Strategi	prospektör	

Tabell	16	 -	 -	 -	

Tabell	17	 Storlek	anställda	 Företagsålder	 Strategi	prospektör	

Tabell	18	 Företagsålder	 Strategi	prospektör	
	Tabell	19	 Storlek	anställda	 Företagsålder	 Strategi	prospektör	
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I tabell 21 presenteras sammanfattande statistik över frekvensen för de oberoende 

variabler som signifikant korrelerar med den beroende variabeln.  

 
Tabell 21 Sammanfattande frekvensstatistik 
Variablernas	frekvens	gällande	signifikans	

Oberoende	variabel	 Signifikant	i	antal	tester	

Företagsålder	 5	
Strategi	prospektörer	 5	
Storlek	anställda	 3	
Revisionsbyrå	 1	

Strategi	försvarare	 1	
 

 

Storlek anställda, företagsålder och strategi prospektörer uppvisade vid minst 3 

mulivariata analyser signifikant påverkar den beroende variabeln. Vi valde därför att 

genomföra en slutgiltig analys med dessa tre variabler i syfte att styrka variablernas 

signifikanta positiva påverkan på den beroende variabeln vilket presenteras i tabell 22 

på kommande sida. I modellen nedan syns att variablerna i den slutgiltiga analysen visar 

en signifikans under 10 % som är studiens signifikansnivå. Signifikansen tillsammans 

med att deras b-värden är positiva visar att storlek anställda, företagsålder och strategi 

prospektörer visar en signifikant positiv påverkan på mängden frivilligt redovisad 

information. 

 
Tabell 22 Slutgiltigt 
Slutgiltigt	test	
Sig:	0,000	
Justerad	R2:	0,313	
F-värde:	4,333	 		 		 		 		 		

Variabler	 												B	
														

Beta	 													t	 																			Sig.	 																VIF	

BV-(Konstant)	 6,366	
	

2,386	 0,02	
	OV-Storlek	anställda	 0,563	 0,209	 1,854	 0,069	 1,272	

OV-Företagsålder	 0,062	 0,316	 2,912	 0,005	 1,178	
OV-Strategi	prospektörer	 0,446	 0,426	 3,651	 0,001	 1,365	

KV-Ålder	ordförande	 -0,057	 -0,197	 -1,805	 0,076	 1,192	
KV-Kön	VD	 -1,056	 -0,104	 -0,803	 0,425	 1,678	
KV-Kön	ordförande	 0,104	 0,007	 0,048	 0,962	 1,819	
KV-Samma	VD	och	ordförande	 1,149	 0,172	 1,553	 0,126	 1,227	
KV-Styrelsens	storlek	 0,054	 0,029	 0,251	 0,803	 1,323	
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5.4 Hypotesprövning 
I detta avsnitt presenteras och analyseras de enskilda hypoteserna utifrån resultatet vi 

funnit vid genomförda analyser. Samtliga oberoende variabler är hänförliga till en 

hypotes och utifrån analyserna kan vi antingen förkasta eller inte förkasta hypoteserna. 

På så sätt kan vi uppfylla studiens syfte och få ett svar på studiens forskningsfråga 

”Vilka företagsspecifika egenskaper hos internetbaserade företag påverkar mängden 

frivillig redovisad information i årsredovisningen?”. 

 

5.4.1 Hypotes 1 - Lönsamhet  

H1: Det finns ett positivt samband mellan ett internetbaserat företags lönsamhet och 

mängden frivilligt redovisad information. 

 

Prövningen av hypotes 1 visade inget signifikant samband mellan ett internetbaserat 

företags lönsamhet och mängden frivilligt redovisad information enligt med 

korrelationsmatrisen från den bivariata analysen (bilaga 7). Även i de multivariata 

analyserna påvisade inte lönsamhet ett signifikant samband. (se tabell 16). Därmed 

anser vi oss kunna förkasta hypotes 1.  

 

5.4.2 Hypotes 2 – Skuldsättningsgrad 

H2: Det finns ett positivt samband mellan ett internetbaserat företags 

skuldsättningsgrad och mängden frivilligt redovisad information redovisad information. 

 

Varken i den bivariata analysen eller i de multivariata analyserna fanns något 

signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och mängden frivilligt redovisad 

information. Därmed anser vi oss kunna förkasta hypotes 2.  

 

5.4.3 Hypotes 3 - Storlek  

H3: Det finns ett positivt samband mellan ett internetbaserat företags storlek och 

mängden frivilligt redovisad information. 

 

För variabeln storlek fann vi i den bivariata analysen ett signifikant samband på 1 %-

nivån med mängden frivilligt redovisad information. Det signifikanta sambandet visade 

sig även i den multivariata analysen då storleksvariabeln i huvudparten av 
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regressionsanalyserna förekom som signifikant påverkande (se tabell 21). Därmed anser 

vi oss inte kunna förkasta hypotes 3.  

 

5.4.4 Hypotes 4 – Revisionsbyrå  

H4: Det finns ett positivt samband mellan ett internetbaserat företags val av 

revisionsbyrå och mängden frivilligt redovisad information. 

 

Hypotes 4 påvisades vara signifikant på 5 %-nivån i den bivariata analysen. Däremot 

var inte variabeln signifikant påverkande på mängden frivilligt redovisad information 

vid mer än en gång i de multivariata analyserna. Detta enstaka tillfälle av signifikant 

påverkan leder till att inga slutsatser kan dras angående variabelns påverkan på 

mängden frivilligt redovisad information. Därmed anser vi oss kunna förkasta hypotes 

4.  

 

5.4.5 Hypotes 5 – Produkter och tjänster  

H5: Det finns ett positivt samband mellan ett internetbaserat företags produkt typ och 

mängden frivilligt redovisad information. 

 

Varken i den bivariata analysen eller i den multivariata analysen fann vi något 

signifikant samband mellan variabeln produkter och tjänster och mängden frivilligt 

redovisad information. Därmed anser vi oss kunna förkasta hypotes 5.  

 

5.4.6 Hypotes 6 – Företagsålder  

H6: Det finns ett positivt samband mellan ett internetbaserat företags ålder och 

mängden frivilligt redovisad information. 

 

Vi fann i den bivariata analysen att företagsålder på 5 %-nivån är signifikant korrelerad 

med mängden frivilligt redovisad information. Denna signifikanta korrelation påvisades 

även vid samtliga multipla linjära regressionsanalyser (se tabell 21). Därmed anser vi 

oss inte kunna förkasta hypotes 6. 

  

5.4.7 Hypotes 7 – E-handelscertifiering  

H7: Det finns ett positivt samband mellan ett internetbaserat företags e-

handelscertifiering och mängden frivilligt redovisad information.  
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Prövning av hypotes 7 visade inget signifikant samband mellan ett internetbaserat 

företags e-handelscertifiering och mängden frivilligt redovisad information enligt den 

bivariata analysen. Detta icke signifikanta samband visade sig även i den multivariata 

analysen då e-handelscertifiering och mängden frivilligt redovisad information inte 

signifikant korrelerade. Därmed anser vi oss kunna förkasta hypotes 7. 

 

5.4.8 Hypotes 8 – Bolagsstrategi försvarare 

H8: Det finns ett negativt samband mellan internetbaserade företag som är försvarare 

och mängden frivilligt redovisad information. 

 

Hypotes 8 visade sig vara signifikant på 5 %-nivån i den bivariata analysen. Däremot 

var inte variabeln signifikant påverkande på den beroende variabeln i mer än en analys i 

den multivariata analysen. Detta enstaka tillfälle av signifikant påverkan leder till att 

inga slutsatser kan dras angående variabelns påverkan på mängden frivilligt redovisad 

information. Därmed anser vi oss kunna förkasta hypotes 8. 

 

5.4.9 Hypotes 9 – Bolagsstrategi analytiker 

H9: Det finns ett positivt samband mellan internetbaserade företag som är analytiker 

och mängden frivilligt redovisad information.  

 

För hypotes 9 visades en signifikant påverkan på mängden frivilligt redovisad 

information på 5 %-nivån i den bivariata analysen. Däremot var inte variabeln 

signifikant påverkande på mängden frivilligt redovisad information i den multivariata 

analysen. Därmed anser vi oss kunna förkasta hypotes 9. 

 

5.4.10 Hypotes 10 – Bolagsstrategi prospektör 

H10: Det finns ett samband mellan internetbaserade företag som är prospektörer och 

mängden frivilligt redovisad information. 

 

Vi fann i den bivariata analysen att hypotes 10 på 0,1 %-nivån är signifikant korrelerad 

med mängden frivilligt redovisad information. Denna signifikanta korrelation påvisades 

även vid samtliga multipla linjära regressionsanalyser (se tabell 21). Därmed anser vi 

oss inte kunna förkasta hypotes 10.  
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5.5 Sammanfattande modell av hypotesprövning 
Utifrån ovanstående hypotesprövning kom vi fram till vilka av studiens hypoteser som 

kan förkastas respektive inte förkastas. I nedanstående modell har studiens resultat av 

hypotesprövningen illustrerats i studiens grundmodell (figur 7). De hypoteser som 

förkastats har strukits över vilket innebär att vi inte funnit något signifikant samband 

mellan hypotesen och mängden frivilligt redovisad information. Att inga signifikanta 

samband har påvisats i denna studie behöver inte betyda att det inte finns några 

samband överhuvudtaget. Hypoteserna har ändå strukits över då ett eventuellt samband 

inte visades vara signifikant i vår studie.  

 

 
 
Figur 7 Modell över hypotesprövning 
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Kapitel 6. Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie var att förklara vilka företagsegenskaper som påverkar 

mängden frivilligt redovisad information i årsredovisningen för internetbaserade 

företag. I kapitel 5 uppfylldes syftet när vi presenterade resultaten från genomförda 

analyserna. I detta kapitel kommer en diskussion att föras om utfallet av 

hypotesprövningen. Diskussionen kommer i relation till studiens resultat att återkoppla 

till teorierna bakom hypoteserna och tidigare forskningsresultat.  
 

6.1 Diskussion 
Utgångspunkten i hypotes 1 var att det skulle finnas ett positivt samband mellan ett 

internetbaserat företags lönsamhet och mängden frivilligt redovisad information. Vi 

förutspådde att lönsamma företag i enlighet med agentteorin och signalteorin skulle ha 

intresse av att minska informationsassymetrin. För att få ut information till sina 

intressenter om företagets lönsamhet kunde frivillig redovisning vara ett verktyg. 

Tidigare forskning är  inte enhetlig då den visat på att företagets lönsamhet påverkar 

respektive inte påverkar mängden frivilligt redovisad information (Oliviera et al., 2006; 

Wallace et al., 1994; Wallace & Naser, 1995). Vi fann likt Wallace et al. (1994) inget 

stöd för hypotesen. Utifrån tabell 7 utläses att medelvärdet för lönsamheten hos 

företagen i urvalet var omkring noll. Därmed kan vi inte styrka det påstående Zarzecki 

(2011) gjorde kring internetbaserade företags höga vinster vilket kan vara en anledning 

till att hypotesen fick förkastas. Att medelvärdet för lönsamhet var relativt lågt visar på 

att nyckeltalet inte på samma sätt som för traditionella företag kanske lämpar sig som 

måttstock på hur framgångsrika internetbaserade företag är. Detta kan vara anledningen 

till att vi inte fann något samband mellan lönsamhet och mängden frivilligt redovisad 

information. För internetbaserade företag kan framgång eventuellt mätas i andra mått, 

exempelvis kundstock. Även om studiens resultat går emot tidigare forskning kan 

Singhvi och Desai (1971) resonemang om att företag som är framgångsrika vill 

signalera framgången till marknaden genom frivillig redovisning. Vårt resultat visar att 

det inte ur ett lönsamhetsperspektiv gick bra för företagen i urvalet och det speglade sig 

även i deras låga mängd frivilligt redovisad information. Företagen ville i enlighet med 

signalteorin inte signalera den låga lönsamheten till marknaden.  Det går därmed inte 

utifrån vår studie att dra några slutsatser om att internetbaserade företags lönsamhet 

påverkar mängden frivilligt redovisad information.  
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I enlighet med PATs andra hypotes om skuldsättning samt agentteorin byggde vi upp 

hypotes 2. Den förutspådde ett positivt samband mellan internetbaserade företags 

skuldsättningsgrad och deras mängd frivilligt redovisad information. Likt hypotesen för 

lönsamhet har tidigare forskning funnit olika resultat. Barako et al. (2006) och Broberg 

et al. (2010) visade att det råder ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och 

mängden frivilligt redovisad information. Tvärtom menar Malone, Fries och Jones 

(1993) som kom fram till att det inte råder ett sådant samband. Vår studie kom fram till 

ett resultat i enlighet med Malone et al. (1993) då vi inte fann ett samband mellan 

skuldsättningsgrad och mängden frivilligt redovisad information. Tidigare forskning på 

internetbaserade företags skuldsättningsgrad har funnit att skuldsättningsgraden varierer 

starkt mellan olika företag (Miglo et al., 2014). Vi fann ett liknande resultat som Miglo 

et al. (2014) då skuldsättningsgraden enligt tabell 7 kraftigt varierade. Vi tror att denna 

kraftiga variationen gällande skuldsättningsgraden kan vara anledningen till att vi inte 

fann samma samband mellan variablerna som Barako et al. (2006) och Broberg et al. 

(2010) gjorde. Vårt resultat går emot PATs andra hypotes samt agentteorin då 

skuldsättningsgraden inte signifikant påverkade mängden frivilligt redovisad 

information trots att skuldsättningsgraden var hög för företagen. En förklaring till detta 

kan vara att företagen i vårt urval tillhandåller information till långivarna via andra 

kommunikationskanaler. Det går därmed inte utifrån vår studie att dra några slutsatser 

om att internetbaserade företags skuldsättningsgrad påverkar mängden frivilligt 

redovisad information. 

 

Hypotes 3 härleddes från tidigare forskning som har visat på att det finns ett tydligt 

samband mellan ett företags storlek och mängden frivilligt redovisad information 

(Broberg et al., 2010; Inchausti, 1997; Lang & Lundholm, 1993; Singhvi & Desai, 

1971). Både agentteorin och legitimitetsteorin kan förklara sambandet mellan ett 

företags storlek och mängden frivilligt redovisad information. Vi identifierade två 

motsatta argument angående internetbaserade företags storlek och mängden frivilligt 

redovisad information.  Vid samtliga av studiens analyser fann vi att storlek var en 

egenskap som signifikant påverkande mängden frivilligt redovisad information. Vårt 

antagande om mängden frivilligt redovisad information utifrån resonemanget som 

Zarzecki (2011) för om internetbaserade företags tillväxttakt visade sig därmed inte 

stämma. Däremot ger vårt resultat stöd till argumentet Kotha et al. (2001) för om att 

internetbaserade företag måste bygga upp en legitimitet gentemot sina intressenter. 
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Resultatet stämmer även överens med Adrem (1999) antagande om att risken för 

informationsasymmetri ökar med företagsstorlek vilket kan motverkas av mängden 

frivilligt redovisad information. Därmed finner vi stöd i både legitimitetsteorin och 

agentteorin. Det går därmed att utifrån vår studie dra slutsatsen att internetbaserade 

företags storlek påverkar mängden frivilligt redovisad information. 

 

I Hypotes 4 ville vi testa om stora revisionsbyråer är mer måna om att upprätthålla sitt 

goda rykte då internetbaserade företag är komplexa att revidera och hur svårigheten 

påverkar mängden frivilligt redovisad information (Alsaaed, 2006; Pathak et al., 2010). 

Vi förutspådde ett positivt samband mellan internetbaserade företag som reviderades av 

stora revisionsbyråer och mängden frivilligt redovisad information med grund i 

agentteorin, signalteorin och legitimitetsteorin. Camfferman och Cookes (2002) resultat 

visade ett positivt samband mellan stora revisionsbyråer och mängden frivilligt 

redovisad information. Vi fann inte liknande samband i vår studie. Vårt resultat går 

emot Inchausti (1997) resonemang om att stora revisionsbyråer använder sina klienters 

årsredovisningar som ett verktyg för att signalera för marknaden att de skapar 

trovärdiga årsredovisningar i enlighet med signalteorin. Vårt antagande kring att stora 

revisionsbyråer pressar sina internetbaserade klienter till att redovisa mer frivillig 

information för att upprätthålla sitt goda rykte enligt legitimitetsteorin och signalteorin 

visade sig därmed inte stämma. Det tror vi kan bero på att den förutspådda svårigheten 

att reviderade internetbaserade enligt Pathak et al. (2010) inte stämde för företagen i 

vårt urval. Vi antar att revisionsbyråerna inte behövde pressa klienterna till att redovisa 

mer frivilligt information för att upprätthålla sitt goda rykte. Alternativt kan Pathak et 

al. (2010) haft rätt i sitt resonemang om att internetbaserade företag är svårare att 

revidera, men det är inte något som vi fann påverkar mängden frivilligt redovisad 

information. Det går därmed inte utifrån vår studie att dra några slutsatser om att 

internetbaserade företags val av stora revisionsbyråer påverkar mängden frivilligt 

redovisad information. 

 

Till skillnad från tidigare forskning använde vi inte industri som en oberoende variabel 

utan använde istället produkter och tjänster i hypotes 5. Ingen tidigare forskning har 

försökt hitta ett samband mellan ett företags produkttyp och mängden frivilligt 

redovisad information. Tidigare forskare som undersökt branschindelning har funnit att 

företag inom samma sektor har likvärdig mängd frivillig information (Adams et al., 
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1998; Douglas et al., 2004). Hypotesen härleddes utifrån den institutionella teorin med 

en isoformistisk inriktning. DiMaggio och Powell (1983) menar att konkurrerande 

företag imiterar och anpassar sig efter varandra. Lian och Lin (2008) resonerar kring att 

konsumenter är mer skeptiska till att handla dyrare produkter över internet. Därmed 

antog vi utifrån den institutionella teorin att företagens produkttyp skulle kunna visa sig 

påverka mängden frivilligt redovisad information. Detta antagande visade sig inte 

stämma i vår studie då vi inte fann någon signifikant korrelation mellan produkttyp och 

mängden frivilligt redovisad information. Att vi inte fann något signifikant samband likt 

Adams et al. (1998) och Douglas et al. (2004) gjorde mellan sektor och mängden 

frivilligt redovisad information, tror vi kan bero på att skillnaden mellan företag som 

säljer olika produkter inte lika stor som skillnaden mellan företag i olika sektorer. Den 

institutionella teorin med isoformism lämpar sig därmed eventuellt bättre för företag 

inom samma sektor än för företag kategoriserade utifrån produkttyp. Åtminstone vid 

påverkanseffekten på mängden frivilligt redovisad information. Det går därmed inte 

utifrån vår studie att dra några slutsatser om att internetbaserade företags produkttyp 

påverkar mängden frivilligt redovisad information. 

 

I hypotes 6 antog vi att det skulle finnas ett positivt samband mellan ett internetbaserat 

företags ålder och mängden frivilligt redovisad information. Detta antog vi utifrån 

legitimitetsteorin genom resonemanget att äldre företag generellt har fler intressenter att 

upprätthålla legitimitet gentemot (Deegan, 2002). Trots att vår studie är genomförd på 

internetbaserade företag fann vi samma signifikanta samband mellan företagsålder och 

mängden frivilligt redovisad information som tidigare forskning (Camfferman & 

Cooke, 2002; Hossain & Hammami, 2009; Uyar et al., 2013). Utifrån vår beskrivande 

statistik i tabell 7 utläses att medelåldern för företagen är drygt 18 år vilket stämmer 

överens med Rosenzweig et al. (2011) som hävdar att majoriteten av världens 

internetföretag grundades kring millennieskiftet. Att vi finner signifikans mellan 

företagsålder och mängden frivilligt redovisad information går emot Desai (2008) som 

hävdar att äldre företag har en längre beslutsprocess vilket kan påverka mängden 

frivilligt information negativt. Vi tror inte att fallet är så för internetbaserade företag då 

de grundades vid millennieskiftet och därmed snabbt kunnat anpassa sig till samhällets 

förändrade normer i enlighet med legitimitetsteorin. Det går därmed utifrån vår studie 

att dra slutsatsen om att internetbaserade företags ålder påverkar mängden frivilligt 

redovisad information. 
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Med ett fokus på intressenternas förtroende för de internetbaserade företagen utvecklade 

vi hypotes 7. Hypotesen bygger på att företagen i enlighet med signalteorin kan 

signalera trygghet för sina intressenter genom att inneha ett säkerhetshetssigill på sin 

hemsida. En sådan signalering från företagens sida anser vi vara en förtroendeskapande 

aktivitet och därmed antog vi att det kan finnas ett positivt samband mellan att ha en e-

handelscertifiering och mängden frivilligt redovisad information. Vi fann inget 

signifikant samband mellan e-handelscertifiering och mängden frivilligt redovisad 

information. Att vi inte fann något signifikant samband mellan variablerna kan betyda 

att internetbaserade företag använder andra verktyg än frivillig redovisning för att 

signalera legitimitet och förtroende till sina intressenter. En anledning till resultatet kan 

vara att företagen endast väljer att signalera via en kanal och i studiens fall, hemsidan. 

Ho och Ohs (2008) fann att konsumenterna känner sig tryggare när internetbaserade 

företag har en e-handelscertifiering på hemsidan och vi tror att företagen kan anse att e-

handelscertifieringen räcker för att skapa trygghet för kunderna. Det går därmed inte 

utifrån vår studie att dra några slutsatser om att internetbaserade företags e-

handelscertifiering på hemsidan påverkar mängden frivilligt redovisad information. 

 

Kring strategiinriktningarna försvarare, analytiker och prospektörer enligt Miles et al. 

(1978) byggde vi upp hypotes 8, 9 och 10. Hypotesuppbyggnaden gjordes med 

utgångspunkt i att företagens strategi skulle påverka mängden frivilligt redovisad 

information. Varje enskild strategi handlar om att företagen agerar och förhåller sig på 

olika sätt. Vi antog att företagens strategiinriktning skulle påverka mängden frivilligt 

redovisad information positivt eller negativt. Vi fann inget signifikant negativt samband 

mellan strategiinriktningen försvarare och mängden frivilligt redovisad information. Det 

samband som Chung (2013) fann angående försvarares låga anpassningsgrad till e-

handelslösningar visar sig därmed eventuellt även kunna appliceras på deras 

anpassningsförmåga till den växande trenden frivillig redovisad information. Vi fann 

inte heller någon signifikant korrelation mellan den strategiska inriktningen analytiker 

och mängden frivilligt redovisad information. Den uteblivna signifikanta korrelationen 

tror vi kan bero på det faktum att strategin analytiker är en hybrid av försvarare och 

prospektörer. Eftersom den kombinerar försvarare och prospektörer och att försvarare 

inte visade ett signifikant samband medan prospektörer gjorde det, tror vi att 

internetbaserade företag som anammar den analytiska strategin kan vara mer försvarare 

än prospektörer.  
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Vårt antagande om att strategin prospektörer som är innovativ och flexibel skulle 

avspegla sig i mängden frivilligt redovisad information visade sig stämma då vi fann en 

signifikant korrelation. Miles et al. (1978) konstaterade att prospektörer följer trender 

och inleder förändring i den bransch de verkar i. Då frivilligt redovisad information 

enligt Schuster och O´Connel (2006) är en växande trend anser vi att det samband vi 

fann mellan strategi prospektörer och den växande trenden frivillig information, 

stämmer med det konstaterande om prospektörer som Miles et al. (1978) gjorde. 

Vid kodningen av nyckelorden för strategiinriktningarna såg vi att nyckelorden för 

prospektörer var de som var mest frekvent förekommande. Vi tror att den institutionella 

teorin och isoformism delvis kan förklara varför nyckelorden var de som mest frekvent 

förekom i årsredovisningen då företagen i vårt urval var av liknande karaktär. Chung 

(2013) fann i sin forskning att prospektörer i större grad än andra strategiska 

inriktningar anpassar sig till e-handelslösningar. Denna anpassningsförmåga fann vi 

även i vår studie då den signifikant påverkade mängden frivilligt redovisad information.  

Det går därmed utifrån vår studie att dra slutsatsen om att internetbaserade företags som 

enligt Miles et al. (1978) klassificeras som prospektörer signifikant positivt påverkar 

mängden frivilligt redovisad information. Denna slutsats går inte att göra för 

strategiinriktningar försvarare och analytiker. 

 

6.2 Slutsatser 
Vår slutsats av denna studie är att de företagsegenskaper som påverkar mängden 

frivilligt redovisad information hos internetbaserade företag är storlek, företagsålder och 

strategiinriktningen prospektör. Utifrån denna slutsats kan vi svara på studiens 

forskningsfråga och därmed uppfylla studiens syfte. Vår slutsats stämmer till viss del 

överens med de slutsatser tidigare forskare på ämnet kommit fram till (Lang & 

Lundholm, 1993; Hossain & Hammami, 2009; Singhvi & Desai, 1971). Samtidigt 

avviker vår slutsats något från tidigare forskares slutsatser kring vilka 

företagsegenskaper som påverkar mängden frivilligt redovisad information.  

 

Vår studie skiljer sig från tidigare forskares då studien genomfördes på internetbaserade 

företag. Vår modell är inte bara baserad på traditionella förklarande variabler utan vi har 

även tagit hänsyn till andra variabler lämpliga för vårt urval. Vi tror därmed att studiens 

urval kan vara en anledning till att vi kom fram till ett resultat som avviker något från 



Thernfrid & Wargéus 

 74 

tidigare forskares. Två av de tre hypoteser vi inte kunde förkasta var ur kategorin 

internetspecifika hypoteser vilket kan tyda på att de traditionella hypoteserna inte i 

samma utsträckning går att applicera på internetbaserade företag. Alternativt var inte de 

teoretiska argumenten som användes i framtagandet av hypoteserna applicerbara på 

internetbaserade företag. En annan anledning till att vår slutsats skiljer sig från tidigare 

forskares kan vara att företagen i urvalet är av samma karaktär och av relativt liknande 

storlek. Genom studien visade det sig att en del av antagandena utifrån teorier stämde 

respektive inte stämde. Att företagen var av liknande storlek tror vi kan vara 

anledningen till att vi i studien fann stöd i agentteorin.  

 

Hypotes 5 med produkter och tjänster antog vi skulle kunna förklaras genom den 

institutionella teorin med en isoformistisk inriktning utifrån att liknande företag imiterar 

företag. Detta visade sig inte stämma men vi anser ändå att isoformismen haft en 

påverkan på studiens resultat. Företagen i studiens urval var likartade sett till att 

samtliga var aktiebolag, icke börsnoterade, internetbaserade samt använde samma 

regelverk vilket enligt isoformismen kan ha lett till att de imiterat varandra. Om så är 

fallet kan det vara en förklarande faktor till att endast ett fåtal företagsegenskaperna 

hade en påverkande effekt. Företagens imitering av varandra kan ha lett till att de var 

för lika varandra för att kunna påvisa vilka specifika företagsegenskaper som påverkat 

mängden frivilligt redovisad information. 

 

Avslutningsvis tror vi att en aspekt som påverkat vår slutsats är att de internetbaserade 

företagen hade en relativt låg mängd av frivilligt redovisad information. Anledningen 

kan vara att urvalet endast bestod av icke börsnoterade internetbaserade företag. Vi tror 

även att internetbaserade företag med anledning av sin digitala och flexibla struktur 

väljer andra kommunikationskanaler för att upprätthålla legitimitet enligt 

legitimitetsteorin till sina intressenter än frivillig redovisning. Andra 

kommunikationskanaler än frivillig redovisning kan vara ett sätt för internetbaserade 

företag att kringgå den anonymitet som internet medför.  
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6.3 Självkritik 

En begränsning med studien är att vi inkluderade dotterbolag i urvalet. Dotterbolagen i 

urvalet kan ha lett till att en viss insamlad empiri har varit missvisande. Anledningen till 

att vi misstänker detta är för att vissa företag hade extrema skuldsättningsgrader 

respektive lönsamhetsmått. Vi tror att det kan bero på att moderbolagen placerar 

skulderna i dotterbolagen respektive lyfter upp resultaten till sig själva för att på så sätt 

påverkas resultatet.  

 

En ytterligare begränsning med studien är att vi endast valde att studerade den frivilligt 

redovisade informationen i internetbaserade företags årsredovisningar. Anledningen till 

att vi valde att studera årsredovisningarna var utifrån Marston och Shrives (1991) 

konstaterande att årsredovisningarna är det mest innehållsrika och huvudsakliga 

informationsverktyget för företag att kommunicera med sina intressenter. Vi kan i 

efterhand se att det även hade varit intressant att studera andra kommunikationskanaler 

för internetbaserade företag. Vi misstänker att internetbaserade företag kan bygga ett 

förtroende och skapa en trygghet för sina kunder via informationsspridning på andra 

kanaler istället, exempelvis via hemsidor.  

 

Vi tror även att det kodningsschema som vi skapade inte var så träffsäkert då vi fick ett 

medeltal på 7 poäng och ett maxtal på 15 poäng av 45 poäng. Ingen tidigare forskning 

har undersökt internetbaserade företags mängd av frivillig redovisad information. 

Trots att vi med hjälp av experter och tidigare forskning om internetbaserade företag 

modifierade kodningsschemat som tidigare använts för traditionella företag, misstänker 

vi att vårt kodningsschema inte var så anpassningsbart på internetbaserade företag som 

vi hade förväntat oss. Eventuellt hade vi fått ett bättre utfall om vi hade funnit 

ytterligare specifika punkter för internetbaserade företag och adderat dem till vårt 

kodningsschemat.  
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6.4 Studiens bidrag 

Utifrån studiens resultat fann vi att de företagsspecifika egenskaper för internetbaserade 

företag som påverkar mängden frivilligt redovisad information är storlek och 

företagsålder som var framtagna från legitimitetsteorin och agentteorin. Med resultatet 

stödjer vi tidigare forskning som också funnit att storlek och företagsålder påverkar 

mängden frivilligt redovisad information fast för traditionella företag (Broberg et 

al.,2010; Camfferman & Cooke, 2002). Studiens resultat fann att internetbaserade 

företags lönsamhet, skuldsättningsgrad, e-handelscertifiering och val av revisionsbyrå 

inte påverkar mängden frivilligt redovisad information. Vidare fann vi att vilka 

produkter och tjänster internetbaserade företag säljer inte påverkar mängden frivilligt 

redovisad information heller. Studiens resultat kan således ge vägledning till framtida 

forskare samt hjälpa att fylla forskningsgapet mellan vilka företagsspecifika egenskaper 

hos internetbaserade företag som påverkar respektive inte påverkar mängden frivilligt 

redovisad information.  

 

Studien kan även ge ett bidrag till forskningen inom bolagsstrategi då vi inte funnit 

någon som tidigare studerat frivillig redovisning hos internetbaserade företag utifrån 

Miles och Snow strategin. Vi har funnit stöd för att ett internetbaserat företag som har 

strategiinriktningen analytiker eller försvarare inte påverkar mängden frivilligt 

redovisad information. Däremot, om ett internetbaserat företag har en strategi hänförlig 

till Miles och Snows strategiinriktning prospektör, ökar mängden frivilligt redovisad 

information i årsredovisningen.  

 

Ur ett samhällsperspektiv har studien bidragit med kännedom om att den nya typen av 

företag, internetbaserade företag, sett till vilka möjligheter som finns, redovisar en 

relativt låg mängd frivilligt redovisad information i sina årsredovisningar. Detta kan 

visa på att kommunikationskanalerna i dagens samhälle har ändrats från vedertagna 

dokument till andra kommunikationskanaler. Sådana nya kommunikationskanaler kan 

vara sociala medier, sms och e-mail.  
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6.5 Framtida forskningsförslag 

Många tidigare forskningar på ämnet frivillig redovisning har behandlat börsnoterade 

företags mängd frivilligt redovisad information. Vi har med denna studie fyllt ett 

forskningsgap genom att applicera studien på icke börsnoterade internetbaserade 

företag. Vår slutsats skiljde sig från andra forskares vilket antingen kan ha berott på att 

företagen var onoterade eller att de var internetbaserade. En intressant forskning skulle 

därför vara att genomföra en jämförande studie när det finns fler börsnoterade 

internetbaserade företag på marknaden. En sådan studie skulle kunna vara en jämförelse 

mellan vilka företagsegenskaper som påverkar mängden frivilligt redovisad information 

hos börsnoterade respektive icke-börsnoterade internetbaserade företag. En alternativ 

studie skulle vara att göra en jämförelse mellan börsnoterade traditionella företag och 

börsnoterade internetbaserade företag. 

 

Vår studie fokuserade endast på mängden frivilligt redovisad information och inte 

vilken typ av information företagen förmedlade via sin frivilliga redovisning. En 

framtida studie som undersöker vilken typ av information internetbaserade företag 

väljer att frivilligt redovisa skulle vara intressant. En sådan studie skulle kunna ge svar 

på frågan till vilka intressentgrupper de internetbaserade företagen försöker nå ut till via 

sina årsredovisningar. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 - Urval 

 

 
 
 
 
 
 
 

1	 Dustin	Aktiebolag	 		 36	 Ateljé	Margaretha	AB	
2	 CDON	AB	 		 37	 Babyshop	Sthlm	Holding	AB	
3	 Ellos	AB	 		 38	 LensOn	AB	
4	 Komplett	Services	Sweden	AB	 		 39	 Ginza	AB	
5	 Adlibris	Aktiebolag	 		 40	 Carpetvista	AB	
6	 NLY	Scandinavia	AB	 		 41	 Scand.	Design	Online	AB	
7	 Gymgrossisten	Sweden	Aktiebolag	 		 42	 Engelssons	Postorder	Aktiebolag	
8	 Carolinas	Matkasse	AB	 		 43	 La	Redoute	Sverige	AB	
9	 Tretti	AB	 		 44	 Fyndiq	AB	
10	 Boozt	Fashion	AB	 		 45	 Homeenter	AB	
11	 Bokus	AB	 		 46	 KF	Näthandel	Aktiebolag	
12	 inkClub	AB	 		 47	 Tradera	Sweden	AB	
13	 bygghemma	Sverige	AB	 		 48	 CoolStuff	AB	
14	 Lekmer	AB	 		 49	 New	Bubbleroom	Sweden	AB	
15	 Cellbes	AB	 		 50	 Shopping4net	AB	
16	 Yves	Rocher	Suede	Aktiebolag	 		 51	 Matse	AB	
17	 Kyäni	Europe	AB	 		 52	 Rapunzel	of	Sweden	AB	
18	 MatHem	i	Sverige	AB	 		 53	 Stayhard	Aktiebolag	
19	 Royal	Design	Group	AB	 		 54	 Guthy-Renker	Europe	AB	
20	 Scandinavian	Photo	AB	 		 55	 Toveks	Auktioner	Aktiebolag	
21	 LELOi	AB	 		 56	 Footway	Aktiebolag	
22	 Gudrun	Sjödén	Design	Aktiebolag	 		 57	 Care	of	Carl	AB	
23	 Willab	Garden	AB	 		 58	 MnO	Sport	Aktiebolag	
24	 Apotea	AB	 		 59	 Californian	roots	AB	
25	 MMSports	AB	 		 60	 SmartShake	AB	
26	 Media-Saturn	e-handel	Sverige	AB	 		 61	 EFI	Aktiebolag	
27	 CyberPhoto	Aktiebolag	 		 62	 Discshop	Svenska	Näthandel	AB	
28	 Fyrklövern	Aktiebolag	 		 63	 Guthy-Renker	Scandinavia	AB	
29	 Jotex	Sweden	AB	 		 64	 Campadre	Scandinavia	AB	
30	 TVNS	Scandinavia	AB	 		 65	 Middagsfrid	AB	
31	 Nordic	Web	Trading	AB	 		 66	 Home	Shop	Scandinavia	AB	
32	 Halens	AB	 		 67	 Electroworld	Sverige	AB	
33	 FB	Internet	AB	 		 68	 Idéfix	Tekoprodukter	Aktiebolag	
34	 Jollyroom	AB	 		 69	 Très	Bien	AB	
35	 PS	Onlineauktioner	AB	 		 70	 River	Island	(Sweden)	AB	
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Bilaga 2 – Kodningsmanual beroende variabel 
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Bilaga 3 – Kodningsschema 
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Bilaga 4 – Kodningsmanual oberoende variabler 
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Bilaga 5 – Produkter & tjänster 
 
 
Produkttyper 
 
Sökvaror Förbrukningsvaror Varaktiga 

varor 
Upplevelser Tilltrostjänster 

Kläder Hälsa & Skönhet Hårdvara Reklam Försäkringar 
Skor Mat Läkemedel Utbildning Hälsa 
Möbler Tidningar Glasögon Resebyråer Rådgivning 
Mattor Cigaretter Böcker Biluthyrning Bilreparationer 
Madrasser Alkohol Mjukvara Underhållning Städning 
 
Klassificeringsschema 
 
Produkttyp Attribut Informationssökning Egenskaper 
Sökvaror Hög sökförmåga Hög Enkla att köpa 
Förbrukningsvaror Erfarenhet  Hög Frekvent inköpta 
Varaktiga varor Erfarenhet Relativt låg Tar tid att inhandla 
Upplevelser Erfarenhet Låg Ogripbar 
Tilltrostjänster Trovärdighet Mycket låg Professionell 
 
(Baserade på: Liebermann & Flint-Goor, 1996) 
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Bilaga 6 – Kodningsmanual kontrollvariabler 
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Bilaga 7 – Korrelationsmatris 
 
 
 


