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Företag kommunicerar med investerare och andra intressenter huvudsakligen genom 
årsredovisningen och den är många gånger dess ansikte mot omvärlden. I den får före-
taget möjlighet att visa sig från sin bästa sida och locka till sig intressenter i form av 
investerare. Investerare granskar årsredovisningen och med hjälp av denna och ytterli-
gare information om företaget och dess omvärld kan en korrekt värdering av företaget 
göras. Årsredovisningen är således ett instrument som underlättar anskaffningen av den 
information som behövs för att fatta ett lyckat investeringsbeslut. Vår studie riktar sig 
till dessa investerare då vi ämnar undersöka hur väl informationen motsvarar det som 
marknaden efterfrågar samt vilken information som är relevant och vilken betydelse den 
har vid investeringsbeslut. Av ovanstående följer vår problemformulering:  
 
Vad är professionella investerares syn på årsredovisningen som beslutsunderlag och 
vad anser de om dess informationsinnehåll samt användbarhet? 
 
Syftet med arbetet är att genom en elektronisk undersökning besvara frågor som rör 
årsredovisningens relevans och informationsinnehåll och hur analytiker och förvaltare 
tillgodogör sig denna information. Syftet är också att erhålla en ökad förståelse för års-
redovisningens betydelse genom att undersöka hur årsredovisningen faktiskt används 
och påverkar vår omgivning. 
 
Undersökningen är begränsad till att omfatta endast svenska finansanalytikers och fond-
förvaltares uppfattning om årsredovisningen. Geografisk har studien avgränsats till att 
omfatta endast förvaltare och analytiker i Stockholmsområdet. En elektronisk enkätun-
dersökning vars adress skickades ut via e-post till 126 aktiva analytiker och förvaltare 
utgjorde den kvantitativa basen i studien. Av dessa erhöll vi 78 svar vilka har legat som 
grund för vår analys. 
 
Resultaten av undersökningen tyder på att årsredovisningen förvisso är av stor betydelse 
vid investeringssammanhang, men att den bör kompletteras med ytterligare information. 
Investerare föredrar att erhålla denna information via personliga kontakter med företa-
gen då tvåvägskommunikation är möjlig. Vidare tillskrivs vissa avsnitt i årsredovisning-
en högre informationsvärde och relevans än andra delar. Det är dock inte alltid så att de 
avsnitt som anses viktiga av investerare tillfredsställer deras behov av information. Det-
ta tyder på att det finns ett informationsgap mellan vad företagen tror att marknadens 
aktörer vill ha, och vad dessa aktörer faktiskt efterfrågar. Årsredovisningen används på 
grund av detta huvudsakligen som kompletterande information eller som referens. Före-
tagens övriga kommunikation med marknaden är därför av stor betydelse, då en ökad 
informationsspridning bidrar till ett ökat intresse från investerare. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet, avser vi att ge en övergripande bild av un-
dersökningen med en bakgrund och problemdiskussion som sedan 
mynnar ut i vårt syfte. Vi kommer även att redogöra för det av oss 
gjorda ämnesvalet, samt varför vi anser det vara viktigt att studera 
det närmare. Vi hoppas kunna ge läsaren av detta arbete en grund-
läggande förståelse för det aktuella problemområdet samt skapa ett 
intresse för ämnet.  

 
 

1.1 Bakgrund 
Ett företags årsredovisning är många gånger dess ansikte mot omvärlden. I den har före-
taget möjlighet att visa sig från sin bästa sida, och årsredovisningen tenderar att likna en 
reklampelare i pappersform. Det är lätt att bli förförd av det exklusiva pappret, de färg-
glada bilderna samt positiva utlåtanden om framtiden.  Men vad är egentligen syftet 
med årsredovisningen? De flesta skulle påstå att den i huvudsak har en legal funktion, 
enligt Årsredovisningslagen ska alla företag upprätta ett dokument över deras ekono-
miska tillstånd under en viss period. Detta dokument ska även undergå en obligatorisk 
granskning, för att garantera att siffror och uttalanden är korrekta. Därför finns det vissa 
krav på vad ett företag får och inte får uttala sig om i årsredovisningen. Företaget måste 
ha en god grund för sina påståenden, vare sig de är positiva eller negativa. Men om 
framtiden kan vi inte veta något säkert och frågan är hur stor relevans dessa uttalanden 
har, samt hur stor vikt användaren av årsredovisningen lägger vid dessa uttalanden. Kan 
det möjligtvis vara så att det finns ett informationsgap mellan det företagen tror att an-
vändarna vill ha, och vad användarna faktiskt vill ha? 
    
Årsredovisningen är i första hand riktad till intressenter i och kring företaget, det vill 
säga stat, kommun, långivare, aktieägare, leverantörer och kunder. Vårt fokus ligger på 
de nuvarande och potentiella aktieägarna, vars intresse av informationen i årsredovis-
ningen är av varierande slag. En aktieägare kan vara en privatperson som valt att placera 
en del av sina tillgångar i företaget eller en institutionell ägare som har ansvar över tu-
sentals personers kapital, kanske deras framtida buffert. En annan typ av ägande är före-
tag som äger hela eller en del av ett annat företag för att kunna utöva kontroll över detta 
företag. Att investera eller inte investera är dock frågan som sammanför alla dessa typer 
av aktieägare, vare sig det handlar om ett månadssparande på några hundralappar eller 
ett företagsuppköp som uppgår till miljardbelopp.  
       
Själva investeringsprocessen ser dock helt olika ut för olika typer av ägare, och besluts-
fattande sker på vitt skilda premisser. En privatperson lägger troligtvis inte särdeles stor 
energi på analys av årsredovisningen – om denne inte har betydande kunskaper i eko-
nomi – utan lyssnar snarare på rykten och analytikers utlåtanden i jakten på det stora 
klippet. Företagsförvärv å andra sidan, kräver helt andra typer av resurser. Där är aktie-
avkastningen oftast inte av avgörande betydelse, det är istället kontroll, ägande och 
vinstmöjligheter i det uppköpta företaget som är av intresse och besluten fattas därefter. 
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Däremellan hamnar analytiker och fondförvaltare och andra som har till uppgift att in-
formera och vägleda gemene man. Dessa har en gedigen kunskap i investering och akti-
er och årsredovisningen är ett instrument som hjälper dem att skaffa fram den informa-
tion som behövs för att fatta ett lyckat investeringsbeslut. Årsredovisningen är således 
ett viktigt instrument i deras värderingsarbete, frågan är dock vilken information i årsre-
dovisningen som är relevant samt huruvida denna information tillgodoser investerarens 
krav eller inte. 
 
 

1.2 Problemformulering 
Årsredovisningen anses allmänt vara en viktig källa vid investeringsbeslut. Vi ämnar 
undersöka vilken information i årsredovisningen som är relevant vid investeringsbeslut 
samt vilken betydelse denna information har. Vår frågeställning lyder således: 
 
Vad är professionella investerares syn på årsredovisningen som beslutsunderlag och 
vad anser de om dess informationsinnehåll samt användbarhet? 
 
 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är, att genom en elektronisk undersökning försöka besvara ett antal 
frågor som rör årsredovisningens relevans och informationsinnehåll och hur analytiker 
och förvaltare tillgodogör sig denna information. 
 
Syftet är också att erhålla en ökad förståelse för årsredovisningens betydelse och infor-
mationsinnehåll. Genom att undersöka hur årsredovisningen faktiskt används och på-
verkar vår omgivning, förvärvar vi kunskap som hjälper oss att utforma och förbättra 
dess innehåll så att den på ett bättre sätt tillfredsställer marknadens krav. 
 
 

1.4 Avgränsning 
Följande avgränsningar har gjorts i syfte att begränsa omfattningen av arbetet och för att 
göra den aktuell och jämförbar. Begreppet investering omfattar endast finansiella inve-
steringar. Undersökningen är begränsad till att omfatta endast svenska fondförvaltares 
och fond- och aktieanalytikers uppfattning om årsredovisningen. Med årsredovisning 
syftar vi genomgående på svenska företag. Vidare har undersökningen avgränsats geo-
grafisk till att endast omfatta förvaltare och analytiker i Stockholmsområdet. Undersök-
ningen, som består av en enkät, har av praktiska och etiska skäl konstruerats och distri-
buerats elektroniskt till målpopulationen. Det är denna kvantitativa undersökning som i 
sin helhet legat som grund för analysen. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen kommer att disponeras på följande sätt: 
 

 
Figur 1. Disposition – egen konstruktion 

 
Inledning 
I detta inledande kapitel diskuteras först bakgrunden till uppsatsen och undersökningen 
vilket följs av en problemformulering där frågeställningen tydligt definieras. Sedan re-
dogörs för momenten syfte och avgränsningar. 
 
Metod 
I detta avsnitt beskrivs och diskuteras våra vetenskapliga perspektiv, följt av ett resone-
mang och motivation av angreppssätt och slutligen en redogörelse för forskningsansat-
sen i syfte att ge läsaren inblick i och förståelse för hur denna studie genomförs. 
 
Teoretisk referensram 
I detta kapitel görs en sammanfattning av den litteratur som kommer att nyttjas under 
arbetets gång. Detta kommer att ge en inblick i tidigare forskning och redogöra för den 
teori som används vid genererande av undersökningens analys. 
 
Empiri och analys 
Här presenteras resultaten från den elektroniska enkätundersökningen. Vidare kommer 
resultatet att analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen som redan introduce-
rats. Avsnittet är utformat på ett sätt som gör det enkelt för läsaren att tillgodogöra sig 
informationen och följa med i resonemangen. 
 
Slutsats 
I detta avsnitt presenteras den slutsats som med rötterna i problemformuleringen visar 
vad vi kommit fram till efter analysen av resultaten från undersökningen. 
 
Vidare forskning 
I detta avslutande kapitel ges förslag till vidare forskning inom området med frågeställ-
ningar som vi har funnit intressanta. Vi har berört ett stort forskningsområde under tiden 
för undersökningen och det finns många frågor som fortfarande kräver ett svar. 
 

 3
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2 Metod 
 

Kapitlet syftar till att förklara från vilka teoretiska utgångspunkter 
angripandet av problemområdet har skett. Kapitlet inleds med en 
redogörelse för de vetenskapliga perspektiv som dominerar de flesta 
undersökningar, därefter följer en kort motivering till vårt eget per-
spektiv. I följande avsnitt behandlas de tre vanligaste angreppssätten, 
samt vårt eget val av angreppssätt. Därefter redogörs för vår forsk-
ningsansats och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med en till-
förlitlighetsdiskussion. 

 
 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 
Synen på verkligheten och dess beskaffenhet ligger till grund för alla vetenskapliga un-
dersökningar. I detta avsnitt redogörs för begreppet ontologi, samt för de epistemologis-
ka synsätt som dominerar i vetenskapsvärlden. Slutligen ger vi en kort redogörelse för 
vårt eget vetenskapliga perspektiv. 
 

2.1.1 Ontologi 
Ordet ontologi kommer av grekiskans on, genitiv ontos vilket betyder varande och logia 
vilket betyder lära, av ordet logos vilket betyder ord. Ontologi kallas inom filosofin lä-
ran om varandet eller existensen av något. Med andra ord är det läran om hur världen 
eller tingen är beskaffade och deras väsensbetingade drag, hur världen faktiskt ser ut.  
    
Begreppet är dock inte givet, att komma fram till någonting definitivt angående hur 
världen ser ut i verkligheten är svårt om inte helt omöjligt. Det skulle innebära att olika 
individer ser på saker på samma sätt och har en identisk uppfattning om dessa saker. 
Detta är knappast troligt.1

    
Eftersom man inte ser på saker och ting på samma sätt uppstår det olika debatter inom 
ontologin och den mest intressanta för vår del är debatten om samhällsvetenskapen. De 
två huvudinriktningarna inom området är positivismen och hermeneutiken. Dessa två 
har vitt skilda åsikter angående hur det sociala samhället är uppbyggt och det pågår en 
ständig kamp mellan förespråkarna för de båda inriktningarna. 
    
Den ontologiska utgångspunkten får en viktig betydelse när vi ska genomföra en under-
sökning. Frågan man ställer sig är: Letar vi efter generella lagbundenheter eller insikt 
om det speciella och unika? 
 

 
1 Jacobsen D. I. (2002), s. 29-30. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ontologi - 2006-03-15. 
http://susning.nu/Ontologi - 2006-03-15. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ontologi
http://susning.nu/Ontologi
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2.1.2 Epistemologi 
När vi talar om hur vi erhåller kunskap om vår verklighet och hur vår syn på denna 
verklighet formas talar vi om epistemologi. Epistemologin kan sägas vara en uppsätt-
ning av regler för att nå kunskap om verkligheten.2

    
Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme vilket betyder kunskap eller lärande 
och logia vilket betyder lära, av logos vilket betyder ord. Epistemologi är detsamma 
som kunskapsteori, det vill säga läran om kunskap och vad kunskap är och hur vi tilläg-
nar oss den. Kunskapsteori i vid bemärkelse handlar om den mänskliga kunskapen, dess 
betingelser och möjligheter, natur och gränser. I ett snävare sammanhang kan det till 
exempel handla om vad och hur vi kan yttra oss vetenskapligt om något, huruvida ett 
påstående eller resonemang i en vetenskaplig framställning är sann, välgrundad eller 
övertygande.  
    
Det finns två större förhållningssätt till kunskap och vetenskap, positivism och herme-
neutik. 
 
Positivism 
Enligt positivismen kan och bör samhällsvetenskapliga fenomen förklaras utifrån sam-
ma regler och mallar som gäller för naturvetenskapliga studier.3 Positivismen utmärks 
av ett avskalande av psykiska och sociala fenomen till fysiska eller fysiologiska feno-
men. Idealet är att finna det generella i det speciella, att kunna skapa allmängiltiga lagar 
och påvisa lagbundenhet och orsakssamband.4 Världen är komplicerad och mångfacet-
terad, för att kunna studera fenomen och händelse krävs det att vi förenklar. Man väljer 
därför att isolera företeelser, att plocka dem ur sitt sammanhang.5

    
Inom positivismen är man opartisk som forskare och det finns en distans mellan forska-
ren och det som undersöks. Genom denna distans kan forskaren inte påverka forsk-
ningsobjekten, då dennes subjektiva inställning och förutfattade meningar kan påverka 
dessa personer. I fråga om forskarens opartiskhet skall studien inte enbart kunna genom-
föras av den forskare som först gjort den, studien ska ge samma resultat oberoende av 
vem som utför den.6 Det är svårt att helt bortse från sina egna erfarenheter och förutfat-
tade meningar, det man dock kan göra är att kontrollera att ingen okontrollerad inverkan 
från värderingar blandas in i forskningsprocessen.7  
    
Positivisterna menar att kunskap kännetecknas av att den är verklig och tillgänglig för 
våra sinnen och vårt förstånd, vilket tillsammans med kraven på att kunskapen skall 
vara nyttig, säker, exakt och organiserad gör att den blir positiv. Detta innebär att kun-
skapen skall kunna användas för att förbättra samhället, bygga på logiskt prövbara iakt-
tagelser och studera beståndsdelarna av komplexa företeelser.8

 

 
2 Jacobsen D. I. (2002), s. 30-34. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Epistemologi - 2006-03-15. 
http://susning.nu/Epistemologi - 2006-03-15. 

3 Andersson S. (1979), s. 14-16. 
4 Burell G., Morgan G. (1987), s. 5. 
5 Andersson S. (1979), s. 48-49. 
6 Ibid, s. 73-74, 79-81. 
7 Bryman A. (2002), s. 37. 
8 Patel R., Tebelius U. (1987), s. 29-30. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Epistemologi
http://susning.nu/Epistemologi
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Hermeneutik 
Inom detta synsätt ligger fokus på att förstå andra människors handlingar. Det som stu-
deras är sociala fenomen som enligt hermeneutiken uteslutande kan förekomma i män-
niskans värld.  Man skiljer alltså människans värld från till exempel djurens värld. Det 
är samtidigt lika viktigt att inte endast se på en fristående del av verkligheten, utan för 
att uppnå en fullständig förståelse för denna måste vi se till helheten. Denna helhet är 
ytterst viktigt eftersom sociala fenomen är bundna till en helhet eller totalitet som An-
dersson uttrycker det.9 Med andra ord ska man inte rycka loss saker ur sina samman-
hang. Detta krav på konkretion av verkligheten är central inom hermeneutiken. Sättet att 
uppnå detta är att ställa helheten i relation till delarna och sedan pendla mellan dem.10

    
Inom hermeneutiken är också subjektiviteten central. Forskaren står ofta i en viss rela-
tion till forskningsobjekten och är sällan helt utanför. De tankar, intryck och känslor 
samt den kunskap som forskaren har sedan förr ses som en tillgång, och inte ett hinder 
för att tolka och förstå forskningsobjektet.11 Motivering till detta är att personligheten 
och förförståelsen är den grundläggande basen i olika tolkningar och att människan ut-
trycker sin totala person i alla situationer. Det objektiva lämnar man till positivismen. 
 
Den pragmatiska ansatsen 
Den klassiska uppdelningen mellan positivism och hermeneutik, det naturveteskapliga 
idealet kontra det tolkande synsättet har givit upphov till många diskussioner och klyf-
tan mellan de båda idealen har liknats vid en oöverstiglig järnridå. På senare tid verkar 
det dock som om dessa gränser sakta men säkert håller på att luckras upp. Den första att 
förkasta denna uppdelning var Karl Popper12, som menade att sociala fenomen förvisso 
är underkastade vissa lagbundenheter men dessa är inte lika säkra och definitiva som 
inom naturvetenskapen. Vissa specifika händelser inträffar med viss sannolikhet, det 
finns alltså alltid en risk för att händelsen inte kommer att inträffa, vilket lämnar ut-
rymme åt en ’individuell frihet’. Människan har alltid ett val, vare sig det är medvetet 
eller omedvetet. Begreppet sannolikhet rymmer alltså å ena sidan positivistiska tankar 
som förespråkar lagbundenhet för sociala fenomen och å andra sidan en individualistisk 
syn på tillvaron som är utmärkande för hermeneutiken.13  
    
Den kunskapsteoretiska utgångspunkten är att vår uppfattning om verkligheten aldrig 
kan vara helt objektiv. Människan styrs alltid av tidigare erfarenheter, intresseområden 
samt våra perspektiv. Begreppet benämns intersubjektivitet; all kunskap är subjektiv 
men det finns situationer där olika individer uppfattar samma fenomen på samma sätt. 
Ju fler som uppfattar fenomenet på samma sätt, desto större sannolikhet är det att feno-
menet inträffar. Är dessutom individerna helt oberoende av varandra sinsemellan kan 
man börja tala om ’sanning’.14

    
Med denna ansats kan kvalitativa och kvantitativa metoder anses stå i ett kompletteran-
de förhållande till varandra, den ena utesluter inte den andra. Dock kan det vara av stra-
tegisk betydelse att välja en av metoderna vid en undersökning.15

 
9 Andersson S. (1979), s. 42. 
10 Arbnor I., Bjerke B. (1994), s. 62-63. 
11 Patel R., Tebelius U. (1987), s. 33-34. 
12 Sir Karl Raimund Popper, 1902-1996, anses allmänt som den mest inflytelserike vetenskapsfilosofen 

under 1900-talet. Popper adlades av den engelska drottningen 1965. 
13 Jacobsen D. I. (2002), s. 39-40. 
14 Ibid, s. 41-42. 
15 Ibid, s. 49-50. 
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2.1.3 Vårt vetenskapliga perspektiv 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt ligger inom ramen för den pragmatiska ansatsen. Å 
ena sidan är vår undersökning av kvantitativ karaktär vilket brukar förknippas med posi-
tivismen, men å andra sidan kan vi inte bortse från den tidigare kunskap och de förutfat-
tade meningar vi har om ämnet i fråga. Utgångspunkten är den intersubjektivitet som 
verkligheten rymmer, där enskilda individers uppfattning om ett begrepp står i centrum. 
Vår ontologiska utgångspunkt rymmer därmed en möjlighet till generalisering, om till-
räckligt många individer uppfattar samma fenomen på samma sätt.  
 
 

2.2 Angreppssätt 
I det vetenskapliga arbetet finns det två huvudinriktningar angående hur forskarna an-
griper den uppfattade verkligheten, deduktion och induktion. Förutom dessa huvudin-
riktningar existerar det även en blandform som benämns abduktion. Angreppssättet på-
verkas av förförståelsen, men även av den metod som forskaren väljer att använda för 
att samla in, analysera och sammanställa data.16 Innan vi i det följande ger en kort be-
skrivning av dessa tre metoder ska vi ha i åtanke att all vetenskap innehåller induktiva 
inslag. Det finns endast inom matematiken och logiken så kallade rent deduktiva ämnen. 
 

2.2.1 Deduktion 
Deduktion är ett filosofiskt förfaringssätt för att härleda slutsatser från premisser. Ut-
ifrån ett antal premisser deducerar man en logisk slutsats vilken är giltig om den är lo-
giskt sammanhängande. Deduktionen säger således ingenting om huruvida de ingående 
premisserna stämmer överens med verkligheten eller inte, bara att de kan sammankopp-
las till slutsatser.17  
    
Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskarna utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser.18 Metoden syftar till att förkla-
ra och förutsäga verkligheten. Metoden används framför allt för att testa befintliga teo-
rier eller för att förfina dessa. Med andra ord finns det betydande begränsningar på den 
information som man samlar in. Deduktion är en sluten ansats. Metoden kan också vara 
användbar om man vill ta fram konkreta lösningar ur ett visst givet perspektiv eller en 
viss given teori. Metoden brukar även kallas bevisandets väg. 
    
Deduktion har kritiserats för att endast kunna alstra begränsad information och metoden 
har i vissa kretsar fått en stämpel av att endast finna det som man letade efter. En in-
skränkt metod som inte ser och tar vara på det oväntade. 
 
 
 
 
 

 
16 Alvesson M., Sköldberg K. (1994), s. 11. 
17 Thurén T. (2002), s. 24. 

http://susning.nu/Deduktion - 2006-03-20. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deduktion - 2006-03-20. 

18 Andersen H. (1994), s. 144. 

http://susning.nu/Deduktion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deduktion
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2.2.2 Induktion 
När man talar om induktion talar man om att härleda slutsatser från erfarenheter, empiri. 
För man ett samtal om induktivt arbetssätt talar man oftast om att samla in material från 
verkligheten för att klargöra samband mellan begrepp eller skapa en teori. Forskning av 
denna typ leder oftast till kraftig subjektivitet då man medvetet använder sig av förförs-
tåelse, det vill säga livserfarenhet, insikter och kunskap från till exempel tidigare forsk-
ning i forskningsprocessen.19

    
Induktiv metod används ofta av forskare som tycker att dagens befintliga teorier inte 
räcker till för att förklara verkligheten på ett trovärdigt sätt. De menar att det behövs nya, 
förbättrade teorier och att dessa måste byggas upp nära verkligheten och praktiken.20 
Den induktiva metoden kallas också upptäcktens väg. 
    
Kritiken mot induktion har framförallt legat i att människan inte kan undersöka objekt 
med ett helt öppet sinne, vilket är en förutsättning för metoden. Motståndarna menar att 
människan alltid kommer att göra avgränsningar i sina undersökningar, medvetet eller 
omedvetet. 
 

2.2.3 Abduktion 
Begreppet abduktion introducerades av Charles Sanders Peirce i början av 1900-talet. 
Begreppet beskrivs ofta som ett blandat förhållningssätt som tar en liten del från induk-
tionen och en liten del från deduktionen, en sorts oscillation mellan teori och empiri. 
Den huvudsakliga idén med abduktion är att nå kunskap om något som till en början är 
okänt och ter sig oförklarligt. Man försöker att med hjälp av teorier och empiri hitta den 
förklaring (hypotes) som för tillfället förklarar fenomenet på ett tillfredställande sätt. 
Möjligheten att man inte hittar en bra hypotes kvarstår men man kan säga att man har 
genererat mer kunskap än vad man hade innan. Detta kan jämföras med till exempel 
deduktion där slutsatsen följer enbart av vad man redan har i premisserna och med in-
duktion där man inte kan få fram mer än vad som faktiskt observerats. Med abduktion 
är kunskap möjlig även då det finns osäkerhet och det är ju det enda som finns med sä-
kerhet. 
 
Sammanfattningsvis kan vi påstå att abduktionen innebär en förklarande hypotes, en typ 
av logisk slutsats där den första satsen är sann och den andra satsen och slutsatsen gans-
ka sannolikt sann. Exempelvis sats 1: Alla studenter kan analysera. Sats 2: Alla som kan 
analysera är smarta. Slutsats: Alla studenter är smarta. 
 

2.2.4 Vårt angreppssätt 
Vårt angreppssätt är deduktivt till sin karaktär, då fokus ligger på teoriverifiering. Den-
na metod är den vanligaste vid kvantitativa undersökningar. Deduktion passar vidare 
vår studie på grund av den metod vi har valt att använda för att samla in, sammanställa 
och analysera information. Vårt syfte med arbetet är inte att generera ny teori utan istäl-
let att förklara ett fenomen utifrån befintliga teorier på området.  

 
19 Patel R., Tebelius U. (1987), s. 17. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Induktion - 2006-03-20. 
http://susning.nu/Induktion - 2006-03-20. 

20 Artsberg K. (2003), s. 32. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Induktion
http://susning.nu/Induktion
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Frågorna ställda till respondenterna har sin bas i den valda teorin. Svaren vi erhåller 
återkopplas sedan till teorin för att verifiera eller falsifiera denna. Vidare finns det möj-
lighet att finna delar i teorin som kan utvecklas och förbättras, vilket kan vara grund för 
vidare forskning. 
 
 

2.3 Forskningsansats 
I detta avsnitt redogörs för de metoder som kan bli aktuella i en vetenskaplig undersök-
ning, nämligen kvalitativ och kvantitativ metod. Dessutom beskrivs vår egen forsk-
ningsansats samt en motivering till varför just denna ansats valts. 
 

2.3.1 Kvantitativ metod 
Kvantitativ forskning utmärks av en förkärlek till den naturvetenskapliga forskningsme-
toden, forskningen ska spegla verkligheten som är en objektiv företeelse. Relationen 
mellan forskning och teori är av deduktiv karaktär och undersökningen baseras i stort på 
numeriska data.21  
    
Kvantitativ forskning fokuserar i huvudsak på fyra aspekter. Forskningsobjektet eller 
fenomenet ska vara mätbart, det vill säga undersökningen ska resultera i numeriska data 
som går att sortera och analysera. Vidare är kausalitet av stor betydelse inom kvantitativ 
forskning. Kausalitet uppnås genom att företeelser förklaras genom beroende och obe-
roende variabler. I vår undersökning kan den oberoende variabeln klassificeras som 
användning av redovisningsinformation vid investeringsbeslut, och den beroende varia-
beln vara exempelvis befattning. Om vi kan påvisa att en viss befattning samvarierar 
med hög användning och hänsyn till informationen i årsredovisningen kan undersök-
ningen sägas ha hög kausalitet.22

   
Ett annat begrepp som ofta kopplas samman med kvantitativa metoder är replikation, 
undersökningen ska kunna genomföras vid en senare tidpunkt av andra forskare och 
ändå uppnå liknande resultat. Detta kan skapa problem i den samhällsvetenskapliga 
forskningen då samhället och individerna i det tenderar att förändras över tiden.23  
    
Slutligen är graden av generaliserbarhet av vikt vid kvantitativa undersökningar. Kvan-
titativa undersökningar sker ofta med hjälp av urval, det är sällan en hel population un-
dersöks. Genom att undersöka ett representativt urval av en population önskar forskaren 
kunna tillämpa resultaten på övriga individer i populationen. För att generera en hög 
generaliserbarhet är urvalsmetoden av stor vikt.24

 

 
21 Bryman A. (2002), s. 77. 
22 Ibid, s. 92. 
23 Ibid, s. 93. 
24 Ibid, s. 93. 
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Reliabilitet, validitet och objektivitet 
Reliabilitet, validitet och objektivitet är begrepp som bör diskuteras vid en vetenskaplig 
undersökning. Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir 
detsamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässi-
ga eller tillfälliga betingelser. Ett mått anses ha hög reliabilitet om det är stabilt över 
tiden, resultaten vid tidpunkt ett ska ha ett högt samband med resultaten vid tidpunkt 
två.25

    
Den interna reliabiliteten behandlar indikatorernas pålitlighet. Vid en undersökning an-
vänds ofta fler indikatorer för att mäta ett begrepp, vilket ger en högre tillförlitlighet i 
undersökningen. Det är dock av yttersta vikt att dessa indikatorer verkligen är relaterade 
till samma mått.26

    
Validitet handlar om att man verkligen mäter det man vill mäta.27 Det finns flera olika 
typer av validitet, här nämns de vanligaste som kan vara av intresse vid vår undersök-
ning. 
    
Som tidigare nämnts är kausalitet av betydelse vid kvantitativ forskning. En undersök-
ning som uppvisar samband i termer av orsak och verkan anses ha hög intern validitet. 
Vidare är den externa validiteten av betydelse för graden av generaliserbarhet. Inom 
kvantitativ forskning är det därför av yttersta vikt att urvalet är representativt för popu-
lationen, vilket förmodas leda till hög extern validitet.28

    
Det är även lämpligt att föra en diskussion om huruvida de faktiska forskningsresultaten 
kan tillämpas i människors vardag och i deras naturliga sociala miljöer. Kvantitativa 
undersökningar kritiseras ofta för att utsätta respondenterna för onaturliga miljöer och 
risken finns att respondenterna inte beter sig naturligt eller svarar helt sansenligt. I dessa 
fall är den ekologiska validiteten i riskzonen.29

 
Slutligen ska en kvantitativ undersökning uppfylla ett visst krav på objektivitet, det vill 
säga undersökningen ska vara värderingsfri. De flesta av dagens forskare är dock över-
ens om att en undersökning aldrig kan vara helt värderingsfri, eftersom alla bär på vär-
deringar och förutfattade meningar, både medvetet och omedvetet. Det viktiga är dock 
att forskaren försöker kontrollera sina värderingar, så att dessa inte påverkar undersök-
ningen i för hög grad.30

 

2.3.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod är svår att beskriva på ett enhetligt sätt, på grund av metodens många 
olika varianter och skolbildningar. Det som brukar anses vara gemensamt för kvalitativa 
metoder är dock följande (trots att även dessa ’givna’ karakteristika är omdebattera-
de).31

    

 
25 Bryman A. (2002), s. 86-87. 
26 Ibid, s. 87-88. 
27 http://susning.nu/Validitet - 2006-03-21. 
28 Bryman A. (2002), s. 44. 
29 Ibid, s. 45. 
30 Ibid, s. 24, 38, 46. 
31 Ibid, s. 250. 

http://susning.nu/Validitet
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Kvalitativ forskning bygger, till skillnad från kvantitativ forskning, snarare på ord än på 
kvantifierbara data. Istället för att förklara den sociala verkligheten söker man förståelse 
genom tolkning av händelser och fenomen. Denna kunskapsteoretiska inriktning be-
nämns tolkningsinriktad eller interpretativ och målet med forskning är sällan att pröva 
och verifiera befintliga teorier, utan snarare att på ett induktivt sätt generera nya sådana. 
Teori är något som uppkommer ur data, dock har ett flertal kvalitativa forskare på sena-
re tid blivit mer intresserade av att pröva befintliga teorier, vilket tyder på att området 
ständigt utvecklas.32  
    
Inom kvantitativ forskning är begreppen reliabilitet, validitet och objektivitet av stor 
betydelse. Många kvalitativa forskare anser att dessa begrepp inte har någon relevans 
inom kvalitativ forskning. Det finns dock andra som anser att begreppen kan anpassas 
till kvalitativ forskning för att kunna bedöma kvalitén på forskningen. Guba och Lincoln 
(1994)33 formulerade två kriterier som ligger till grund för bedömningen, trovärdighet 
och äkthet. Trovärdighet delas in i ytterligare fyra delkriterier, nämligen tillförlitlighet, 
som motsvarar intern validitet, överförbarhet, vilket är detsamma som extern validitet, 
pålitlighet, som kan jämföras med reliabilitet och en möjlighet att styrka och konfirmera 
som motsvarar objektivitet.34 De formulerade även ett antal delkriterier för begreppet 
äkthet, vilka ger svar på frågor om undersökningen ger en rättvisande bild av området 
samt om undersökningen har bidragit till att försökspersonerna fått en bättre förståelse 
av sin sociala situation. 
    
Fokus inom kvalitativ forskning ligger på att tolka och förstå en situation och en hän-
delse på samma sätt som undersökningspersonerna. Forskningen ses ofta som en pro-
cess där dels forskaren, dels undersökningspersonerna utvecklas mot ett gemensamt mål. 
En kvalitativ undersökning strävar efter att uttyda och förstå det unika i olika fenomen. 
Det innebär att forskarens personliga föreställning om fenomenet avspeglas i resultatet, 
varvid resultatet kan sägas vara subjektivt. 
 

2.3.3 Vår forskningsansats 
Vid val av undersökningsmetod måste hänsyn tas till vilken typ av problemställning 
undersökningen har. Vår problemställning är av testande karaktär, vi vill undersöka i 
vilken omfattning informationen i årsredovisningen används vid investeringsbeslut. Vi 
utgår som tidigare nämnts från befintliga teorier och ämnar verifiera eller falsifiera des-
sa, vilket är det vanliga inom kvantitativa metoder. Vi anser att en kvantitativ undersök-
ningsmetod är av lämplig karaktär eftersom vi vill få en uppfattning om investerares och 
analytikers attityder kring årsredovisningen som beslutsunderlag. En kartläggning av 
detta anser vi kräver en rätt bred insamlings- och bearbetningsmetod, vilket leder till att 
den kvantitativa metoden känns mest relevant. Vidare har vi inte som avsikt att skapa en 
djupare förståelse för fenomenet, utan ämnar endast förklara hur och i vilken mån årsre-
dovisningen används. 
 
 

 
32 Bryman A. (2002), s. 250-251. 
33 Ibid, s. 264. 
34 Se avsnitt 3.3.1 för en förklaring av begreppen reliabilitet och validitet. 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
Vid insamlingen av olika typer av data skiljer man på primär- och sekundärdata. Data 
som redan finns insamlad, till exempel i form av litteratur eller tidigare undersökningar, 
benämns sekundärdata, medan primärdata är den data som man själv samlar in för ett 
visst bestämt ändamål. Vår undersökning baseras dels på sekundärdata i form av skrift-
liga källor, dels på primärdata i form av en kvantitativ enkätundersökning. 
 

2.4.1 Ursprunglig insamlingsmetod 
Vårt ansats var från början att genomföra strukturerade intervjuer med våra responden-
ter, för att undvika de problem som kan uppstå med enkätundersökningar. Fördelen med 
strukturerade intervjuer är att intervjuerna kan genomföras av i princip vem som helst 
utan att resultatet förändras, samt att resultatet i sig blir lättare att registrera och katego-
risera. Frågorna är ofta mycket specifika och ger respondenterna ett antal svarskategori-
er, så kallade slutna frågor. Vid bearbetning är det sedan lätt att sortera respondenternas 
svar till olika kategorier. Det är också vanligt är att man genomför enkätundersökningar 
eller strukturerade intervjuer med fasta svarsalternativ för att säkra objektiviteten i un-
dersökningarna. 
 
Vi utformade ett formulär med frågor samt svarsalternativ och började planera genom-
förandet. Samtal gjordes till de fyra storbankerna för att komma i kontakt med fondför-
valtare och olika typer av analytiker. Våra försök med storbankerna gav dock ingen ut-
delning eftersom de verkar ha diverse problem med att veta vem som gör vad i deras 
organisation. När vi bad om att bli kopplade till en fondförvaltare och sedan beskrev 
syftet med vår studie fick vi till svar att de inte alls är fondförvaltare och att de inte an-
vänder årsredovisningen. De beskrev dock mycket tydligt att det finns många fondför-
valtare i företaget men vi lyckades tyvärr inte med att komma i kontakt med någon. Ef-
ter vårt misslyckande med bankerna beslöt vi oss för att ta kontakt med mindre, själv-
ständiga företag inom samma bransch. Detta gav utdelning och redan en dag efter vårt 
första samtal genomförde vi vår första intervju.  
 

2.4.2 Ändring av insamlingsmetod 
Efter den första intervjun märkte vi och fick klart för oss att frågorna faktiskt skulle vara 
lättare att besvara skriftligen eftersom det i vissa fall var väldigt många svarsalternativ 
på vissa frågor. De respondenter vi talade med därefter var alla desto mer positiva till en 
skriftlig enkätundersökning. De menade att processen skulle förenklas avsevärt både för 
dem och för oss om vi bara informerade om genomförandet av undersökningen och se-
dan skickade ut det och inte spenderade tid på telefonsamtal med att boka tider. Efter 
detta bestämde vi oss för att överge strukturerade intervjuer och istället satsa på en en-
kätundersökning.  
 
Den huvudsakliga källan vid utformningen av enkäten har varit Lars Olberts enkätun-
dersökning som genomfördes 1992 i Sverige. Olberts undersökning riktade sig först och 
främst till finansanalytiker och journalister inom ekonomi och finans. Denna undersök-
ning ger en övergripande bild av användningen av årsredovisningen vid investeringsbe-
slut under den tidsperiod då den genomfördes. Vi anser dock att studien bör genomföras 
på nytt för att visa de förändringar som skett det senaste decenniet. Olberts syfte med 
undersökningen var att granska användningen av informationen i årsredovisningen vid 
investeringsbeslut, vilket vi också ämnar göra. Vi ämnar dessutom undersöka attityden 
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kring årsredovisningen som beslutsunderlag, vilket faller utanför ramen för Olberts stu-
die. 
 
Det finns både för- och nackdelar med enkäter jämfört med strukturerade intervjuer. De 
huvudsakliga fördelarna är att enkäter är snabbare och billigare att administrera och inte 
medför någon intervjuareffekt. Det sistnämnda innebär att ingen oavsiktlig påverkan 
från intervjuaren kan påverka respondenten i någon riktning. Enkätundersökningar är 
snabba eftersom de kan göras samtidigt av alla respondenter vilket sparar tid. Om vi 
hade valt att genomföra intervjuer med alla våra respondenter hade tagit månader, tid vi 
inte hade. Nackdelarna med enkätunderökningar är att svarsfrekvensen är relativt låg, 
respondenten har ingen att vända sig till om han/hon stöter på problem samt att under-
sökaren inte kan be respondenten fördjupa sina svar om oklarhet skulle uppstå.35

 
 

2.5 Utformningen av enkätundersökningen 
Efter ett aktivt sökande efter diverse enkätmallar bestämde vi oss för att programmera 
vår egen enkät. Enkäten vi har konstruerat består av 16 frågor och har programmerats av 
oss i språket HTML.36 Under programmeringen valde vi att funktionalitet skulle komma 
före form och detta medgav att inga ytterligare program – som till exempel Adobe Ac-
robat Reader, Microsoft Excel eller Macromedia Flash – skulle krävas vid visningen av 
enkäten. Den färdiga enkäten placerades sedan på en publik webbserver som är upp-
kopplad mot Internet dygnet runt för fullständig åtkomst. En DNS37 registrerades för att 
underlätta åtkomsten och inte förvirra respondenterna. Denna DNS-adress distribuera-
des sedan via e-post till fondförvaltare och analytiker i Stockholmsområdet. 
 
Enkäten är till sin helhet elektronisk och inget pappersarbete krävs för att fylla i och 
skicka iväg svaren. Respondenterna klickar bara på adressen i e-brevet och enkäten lad-
das in. Vi har valt att göra på detta sätt dels på grund av att de personer vi riktar oss till 
redan har datorvana och dels på grund av att minska bortfallet. Att få en enkät i brevlå-
dan som man först behöver fylla i sedan skicka iväg är inget som vi tror våra responden-
ter skulle göra. När enkäten laddats klart möts respondenterna först av en informations-
text vilket liknar den som bifogades i e-brevet, därefter följer frågorna.38 Förutom fasta 
svarsalternativ finns det även utrymme för kommentarer, vilket vi hoppas på ska ge en 
mer nyanserad och djupare bild av attityderna kring årsredovisningen som beslutsunder-
lag vid investeringar. 
 

2.5.1 Utformningen av frågorna 
Eftersom vår ansats från början var att genomföra strukturerade intervjuer hade vi redan 
ett formulär med frågor samt svarsalternativ. Dessa frågor var ett resultat av vår teori-
studie där vi noggrant undersökte tidigare forskning, enkäter och litteratur inom områ-

 
35 Bryman A. (2002), s. 146-147. 
36 HTML – HyperText Markup Language, är ett standardformat för webbsidor som specificerats av W3C, 

mer känd som WWW. Språket HTML uppfanns av Tim Berners-Lee. 
37 DNS – Dynamic Name Service, ett system som förenklar adressering till datorer. Systemet översätter 

domännamn till IP-adresser. En IP-adress, t.ex. 192.168.0.1, är en numerisk adress som används av In-
ternet Protokollet. Den registrerade adressen, domännamnet, till vår undersökning är 
http://undersokningen.mine.nu/undersokningen.html. 

38 Se bilaga 1. 
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det. Vi hade som avsikt att utforma frågorna på ett sådant sätt som gjorde att risken för 
misstolkningar minimerades. De färdiga frågorna granskades av flera kandidatelever 
och forskare vid Stockholms universitet för att få respons om förbättring. Vi hoppades 
att vi på detta sätt kunde höja validiteten i enkätundersökningen. 
 
De aktuella frågorna kan delas in i fyra kategorier. Genom den första kategorin – re-
spondenternas bakgrund – bekantade vi oss med våra respondenter och fick en bild av 
deras enskilda bakgrund. Den andra kategorin innehöll frågor som hade fokus på årsre-
dovisningen, bland annat hur den nyttjas och vilken betydelse årsredovisningen har vid 
investering. Tredje kategorin handlar om vilken metod – teknisk eller fundamental ana-
lys – som huvudsakligen används och i vilken utsträckning. Den avslutande, fjärde ka-
tegorin rymmer personliga åsikter angående årsredovisningens innehåll mer generellt 
och förslag till eventuella förbättringar. 
 

2.5.2 Behandlingen av svaren 
En färdig, skickad enkät hamnar sedan respondenten skickat iväg det i vår inkorg på ett 
e-postkonto speciellt upprättat för ändamålet. Åtkomsten av inkorgen är begränsad en-
dast till oss, författarna. För att garantera fullständig anonymitet har enkäten program-
merats så att alla inkommande svar har samma avsändare och ser likadana ut.39 Förutom 
innehållet är det alltså inget som skiljer svaren då varken kön, namn, adress, eller e-
postadresser registreras. De inkomna svaren fördes efter kontroll manuellt över till kal-
kyleringsprogrammet Microsoft Excel för enklare behandling. Efter sammanställning 
och behandling av samtliga svar valde vi att visa resultaten i olika typer av diagram för 
att enklare kunna göra jämförelser och snabbt få överblick av utfallet. 
 
 

2.6 Urval 
Urvalet är begränsat till att omfatta 126 aktiva analytiker och förvaltare i Sverige, 
Stockholm. Studien är dessutom avgränsad till svenska företag och deras svenska årsre-
dovisningar. Vårt urval av respondenter baseras på ett bekvämlighetsurval, då det har 
varit svårt att hitta en fullständig förteckning över den grupp av personer vi vill ha tag 
på. Valet har alltså att göra med – som så ofta – praktiska begränsningar och baserades 
inte på någon prövning av lämplighet. De 126 som slutligen blev vår urvalsgrupp upp-
kom genom att vi först ringde till företag och skapade ett intresse för undersökningen. 
Vi ställde sedan frågor angående vem eller vilka inom företaget som föll innanför vår 
avgränsning men avgörandet var oftast mycket svår. Efter att ha fått en uppfattning om 
vilka dessa personer kunde vara började vi med att samla in deras e-postadresser. Nack-
delen med ett sådant bekvämlighetsurval är att urvalet lätt blir snedfördelat samt att en 
adekvat bedömning av bortfallet är svårt att göra. Snedfördelningen leder dessutom till 
en svårighet att generalisera resultatet till hela populationen.40 Detta påverkar i sin tur 
undersökningens tillförlitlighet negativt. En mer statisk undersökningsmetod hade na-
turligtvis varit mer lämplig, men då det saknas en komplett förteckning över den valda 
urvalsgruppen hade denna metod lett till ett omfattande merarbete vilket inte faller inom 
ramen för denna uppsats. Denna studie bör istället ses som en preliminär analys av pro-
blemet som i slutändan kan leda till vidare forskning på området. 

 
39 Se bilaga 3. 
40 Bryman A. (2002), s. 114-115. 
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2.7 Tillförlitlighetsdiskussion  
Det finns alltid olika problem förknippade med olika typer av undersökningar. Vi ämnar 
genomföra en enkätundersökning, och som nämnts i tidigare avsnitt finns det vissa spe-
cifika problem förknippade med enkätundersökningar. Svarsfrekvensen är till exempel 
lägre än vid exempelvis intervjuer och som undersökare har man ingen möjlighet att be 
respondenten fördjupa eller förklara sitt resonemang. Vidare kan respondenten inte frå-
ga någon om han eller hon inte förstår frågan. 
 
För att förhindra en alltför låg svarsfrekvens valde vi att först kontakta företag per tele-
fon, för att undersöka om det fanns ett intresse att medverka i en enkätundersökning, 
samt samla e-postadresser till de personer som varit relevanta för undersökningen. Ge-
nom att först få ett muntligt medgivande från respondenten samt skapa ett intresse för 
undersökningen och dess karaktär var vår förhoppning att på detta sätt kunna minska 
bortfallet. I vissa fall har vi dock enbart talat med en ansvarig person på ett företag men 
distribuerat enkäten till flera andra på företaget. I dessa fall kan det tänkas att svarsfre-
kvensen varit lägre. För att garantera anonymiteten i undersökningen är det inte möjligt 
att kontrollera vilka personer som faktiskt har svarat på enkäten, utan svaren är endast 
kopplade till en IP-adress41. Att erhålla statistik över huruvida svarsfrekvensen varit 
högre eller lägre i den gruppen som kontaktades personligen är därför inte möjligt, men 
rimligtvis borde svarsfrekvensen i denna grupp vara högre.  
 
För att undvika att respondenten missförstår frågan har vår målsättning varit att skapa 
en enkät som är enkelt och logiskt uppbyggd. Vi har för detta studerat Lars Olberts en-
kät och även andras enkäter på området och omformulerat frågor för att dessa ska passa 
vårt eget syfte med undersökningen. Då vi har utgått från andras enkäter kan vi även 
jämföra en viss del av de svar vi har fått med svar från tidigare enkäter. Är skillnaderna 
signifikanta finns det en risk för att respondenterna inte har förstått frågan till fullo. Man 
bör dock ha i åtanke att Olberts tidigare studie är 14 år gammal och skillnader i svaren 
är att räkna med. Slutligen valde vi även att lämna utrymme vid i princip varje fråga för 
respondentens egna kommentarer. Där har respondenten möjlighet att fördjupa och för-
tydliga sina svar. 
 
Då vi genomför en undersökning av kvantitativ karaktär är det även av vikt att diskutera 
begrepp som reliabilitet, validitet och objektivitet. Reliabiliteten säkras genom att vår 
undersökning i viss mån baseras på andra enkätundersökningar. Om vi kan uppvisa ett 
starkt samband mellan svaren i dels vår egen undersökning, dels dessa tidigare under-
sökningar, kan undersökningen sägas ha hög reliabilitet. 
 
För att resultaten från en undersökning ska kunna tillämpas på hela populationen är det 
av stor betydelse att urvalet är representativt för populationen, vilket förmodas leda till 
hög extern validitet. Vår huvudsakliga målgrupp är fondförvaltare och analytiker i 
Stockholmsområdet. Som tidigare nämnts är urvalet baserat på ett bekvämlighetsurval, 
vilket självklart påverkar den externa validiteten negativt, eftersom vi genom denna 
metod riskerar att få en skev urvalsgrupp som inte är representativ för populationen. 
Detta i sin tur påverkar graden av generaliserbarhet. 
 
Den ekologiska validiteten är, som vid de flesta kvantitativa undersökningar, låg. En 
enkätundersökning utsätter respondenterna för en onaturlig situation och risken finns att 

 
41 Se not 37. 
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respondenten inte svarar/beter sig som denne skulle ha gjort i en mer naturlig miljö. För 
att upprätthålla den ekologiska validiteten krävs det att forskaren studerar undersök-
ningsobjektet i sin naturliga miljö, vilket kräver ett mer omfattande arbete än vad som 
ryms inom ramen för en kandidatuppsats. I en enkätundersökning tvingas svaren fram 
snabbare, med risk för att svaren inte är hundra procent tillförlitliga. Å andra sidan kan 
man med en enkät nå ut till fler personer och på så sätt få en bredare och mer generell 
bild av attityden kring det undersökta fenomenet. 
 
Vid kvantitativa undersökningar är det som tidigare nämnts viktigt att upprätthålla en 
viss objektivitet i undersökningen, våra egna åsikter och vår tidigare förståelse för äm-
net bör inte speglas i undersökningen som distribueras till respondenterna, då detta kan 
påverka de svar respondenterna lämnar. I enkäten har vi därför undvikit värdeladdade 
ord, samt ledande frågor. Vår förhoppning är att vi på detta sätt minskar risken för att 
våra egna åsikter återspeglas i svaren vi erhåller från respondenterna. 
 
Slutligen är det även lämpligt att föra en diskussion kring källornas relevans samt even-
tuell kritik av dessa. De sekundära källorna vi har använt oss av är främst litteratur och 
vetenskapliga artiklar på det aktuella området. Litteraturen och artiklarna som legat till 
grund för den teoretiska referensramen är relativt nya med vissa undantag. De teorier vi 
valt att behandla i kapitlet tas ofta upp av fler än en författare, vilket leder till att källor-
na får en ökad reliabilitet. Vad gäller de primära källorna är situationen annorlunda. Vi 
har ingen möjlighet att kontrollera i vilken mån våra respondenter har lämnat ärliga och 
seriösa svar i enkäten. Vi kan inte heller vara säkra på att respondenterna själva har fyllt 
i enkäten utan det kan istället vara en annan medarbetare som har gjort jobbet.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel ämnar vi ge en teoretisk bakgrund till vår problem-
formulering. Teorin bildar även utgångspunkt för utformningen av 
vår empiriska undersökning. 
 
 

3.1 Disposition 
Kapitlet inleds med en definition av begreppet investering. Därefter följer en teoretisk 
redogörelse kring kopplingen mellan redovisning och aktiemarknad, där marknadseffek-
tivitet och priset på aktien står i fokus. I nästföljande avsnitt följer ett resonemang kring 
marknadens behov av professionella investerare samt vilka analysmetoder som är av 
störst betydelse vid värdering av en aktie, teknisk analys och fundamental analys. Däref-
ter följer en redogörelse för teorier kring företagens frivilliga informationsspridning 
vilken antas minska den förmodade diskrepansen mellan företag och marknad som tas 
upp i nästföljande del. Kapitlet avslutas med en kommunikationsteori som kan vara av 
intresse för vår undersökning. 
 
 

3.2 Definition av investering 
En investering kännetecknas av att den leder till utgifter, vilket så småningom skall ge-
nerera intäkter. Tidsperioden mellan erläggandet av utgifter och erhållandet av intäkter 
är vanligtvis relativt lång, man räknar inte med att en investering ger en omedelbar av-
kastning.42 En investering innebär således en ekonomisk uppoffring, vilket i framtiden 
ska återbetala sig.43 Det är däremot inte en fråga om konsumtion, där resursutbytet upp-
står omedelbart. Vid en investering uppstår utbytet i efterhand ”i en mer eller mindre 
avlägsen framtid”.44

 
Investeringar delas vanligen upp i två typer, realinvesteringar och finansiella invester-
ingar. Realinvesteringar behandlar företagens inköpsprocess för exempelvis effektivise-
ring av produktionen.45  Investeringarna kan således bestå av nya maskiner och andra 
produktionsfaktorer och syftar till att bevara eller utveckla företagets verksamhet. De 
finansiella investeringarna å andra sidan avser förvärv av aktier, obligationer och andra 
värdepapper. Dessa finansiella placeringar har ingen koppling till företagets ordinarie 
verksamhet och är heller inte del av ett planerat företagsförvärv.46 Det är de finansiella 
investeringarna som är i fokus för denna uppsats och hädanefter benämns dessa enbart 
investeringar.  
 
 

 
42 Honko J. (1971), s. 11. 
43 Barius B. (1987), s. 5. 
44 Jansson D. (1992), s. 10. 
45 Honko J. (1971), s. 12. 
46 Barius B. (1987), s. 27. 
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3.3 Kopplingen mellan aktiemarknad och redovisning 
Den centrala frågan i vår undersökning grundar sig på kopplingen mellan aktiemarknad 
och redovisning. Är kopplingen stark kan vi dra slutsatsen att redovisningsinformatio-
nen är av stor betydelse, och förändringar i denna borde således visa sig på aktiemark-
naden. Om kopplingen däremot är svag är en sådan slutsats svårare att påvisa. 
 

3.3.1 Marknadseffektivitet 
Redovisningsinformationens påverkan på marknaden kan beskrivas genom teorier kring 
marknadseffektivitet. Enligt dessa teorier beskrivs marknaden som stark, halvstark eller 
svag beroende på hur effektiv den är och hur effektivt den agerar på ny information.47 
På en stark marknad, som också kan beskrivas som en perfekt marknad, finns all rele-
vant redovisningsinformation tillgänglig för alla samtidigt och ingen enskild aktör kan 
göra vinster genom informationsövertag. Företagets redovisade värde och dess börsvär-
de sammanfaller således på en sådan marknad, och det förekommer inga ’överraskning-
ar’ som kan påverka kursen. Denna marknad är dock enbart en teoretisk utopi och san-
nolikheten att en sådan marknad skulle förekomma i verkligheten är snarast obefintlig.  
 
De större aktiemarknaderna i världen kan däremot kategoriseras som halvstarka mark-
nader, där all offentlig information ingår i aktiepriset. Denna information sprids mycket 
snabbt och bidrar till prisförändringar.48 Eftersom den offentliga informationen kan sä-
gas ingå i aktiepriset borde det finnas en relativt stark koppling mellan det redovisade 
och det marknadsmässiga värdet. Skillnaden mellan en stark och en halvstark marknad 
är att på den halvstarka marknaden finns det utrymme för spekulationer och oväntade 
händelser som även det påverkar aktiens pris. Marknadens förväntningar spelar en stor 
roll. Antingen har företaget överträffat marknadens förväntningar vilket leder till att 
kursen stiger, eller så uppfylls inte förväntningarna och kursen sjunker.49 Den halvstar-
ka marknaden gör det möjligt för vissa parter att få ett informationsövertag. Det är här 
rekommendatörer som analytiker och journalister kommer in i bilden. Skulle världens 
aktiemarknader vara av den starka typen vore dessa yrken relativt överflödiga men som 
det ser ut idag fyller de dock en viktig roll som informatörer för intressenter i och kring 
företaget. Den halvstarka marknaden gör det även möjligt för aktörer att skaffa sig ett 
övertag gentemot övriga aktörer på marknaden med hjälp av insiderinformation. 
    
På den svaga marknaden är det endast den historiska kursutvecklingen som är av bety-
delse vid aktievärdering. Värderingen sker främst med hjälp av så kallad teknisk analys, 
vilken enbart baseras på historiska värden och sambandet mellan redovisningen och 
marknadens värdering är därmed obefintlig. Enligt Lars Olbert kan den svenska mark-
naden betraktas som halvstark med tendenser åt det svaga hållet. Den tekniska analysen 
är relativt vanlig och glappet mellan redovisat värde och marknadens bedömning är tyd-
lig. Redovisningen har dock en viss betydelse men andra yttre faktorer medger en skev-
het mellan redovisningen och aktiemarknaden.50 De yttre faktorer som kan påverka ak-
tiekursen är inte nödvändigtvis information som är relaterad till redovisningsinforma-
tionen. Frågan som flera forskare ställt sig är om det egentligen är själva publiceringen 
som skapar reaktionen på marknaden och inte informationsinnehållet.51

 
47 Brealey R., Myers S. (2003), s. 351. 
48 Hansson S. (2005), s. 64. 
49 Runsten M. (1993), s. 19. 
50 Olbert L. (1992), s. 24-26. 
51 Ibid, s. 32. 
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Med föregående resonemang i åtanke är det rimligt att se aktiemarknaden som skild från 
företagen och dess ekonomi. Den halvstarka marknaden styrs inte enbart av redovis-
ningen som företagen väljer att visa utan kursutvecklingen påverkas i hög grad av annan 
information än den som ges i redovisningen. Redovisningens betydelse är också bero-
ende av syftet med investerarnas inköp samt deras placeringshorisont. De långsiktiga 
placerarna är rimligtvis mer intresserade av företagets ekonomiska situation för att säkra 
ett framtida värdeskapande medan en kortsiktig placerare kan tänkas vara mer intresse-
rad av snabba värdeförändringar utan att redovisningen tas i beaktande. 
 

3.3.2 Aktiekursen 
Aktiepriset baseras teoretiskt sett på ”det diskonterade värdet av framtida försäljnings-
pris”.52 Priset baseras med andra ord på vad en köpare är villig att betala för en aktie 
med en viss given avkastning i framtiden. Undersökningar tyder dock på att aktiekursen 
för ett företag i genomsnitt är 250 % högre än företagets substansvärde. Aktiekursen 
påverkas således inte enbart av företagens reella värde utan det existerar ytterligare fak-
torer som i hög grad inverkar på aktiepriset. Dessa faktorer kan vara förväntade utveck-
lingsmöjligheter i eget kapital, företagets risknivå, samt patent och andra dolda tillgång-
ar, som exempelvis personal och ”know-how”.53

 
Aktiekursen påverkas dock inte enbart av företagsspecifika faktorer utan även av mak-
roekonomiska faktorer samt marknadsspecifika faktorer och psykologiska faktorer. 
Makrofaktorer kan till exempel vara den allmänna världsekonomin, konjunkturläget och 
beskattning. De marknadsspecifika faktorerna är utbudet av nya aktier i form av ny-
emissioner, institutionella placerares efterfrågan på aktier, utvecklingen på utländska 
börser samt kapitalflödet till och från aktiemarknaden. Massmedias inställning till 
marknaden om huruvida den är positiv eller negativ spelar också en avgörande roll.54

 
Prisförändringen för aktier tenderar att följa en ”random walk”, där prisförändringar är 
slumpmässiga och oberoende av varandra.55 Studier har dock visat på att företagens 
aktiekurs tenderar att vara mer volatil än den redovisade värdeutvecklingen. Sambandet 
mellan värdeutvecklingen hos dels aktiens värdeutveckling, dels det redovisade resulta-
tet tenderar att vara svagare på kort sikt, medan det på lång sikt funnits belägg för ett 
starkare samband. Detta samband gäller dock inte företag med kraftigt varierande 
vinstutveckling. 56

 
 

3.4 Behovet av professionella investerare 
Den halvstarka aktiemarknaden kan sägas skapa ett behov av experter. Om aktiemark-
naden enligt teorin kan beskrivas som effektiv på den halvstarka nivån, innebär detta att 
det finns ett behov av analys för att en korrekt värdering av aktierna ska ske.  Idag är 
någon form av aktiesparande en vanlig företeelse och ju fler som väljer att investera i 
aktier, desto fler expertutlåtanden behövs eftersom många inte har den kunskap som 
behövs för att analysera och bedöma aktiernas värde. Dessa personer har heller ingen 

 
52 Brealey R., Myers S. (2003), s. 60. 
53 Hansson, S. (2005), s. 53. 
54 Ibid, s. 51-52. 
55 Brealey R., Myers S. (2003), s. 347-348. 
56 Runsten M. (1993), s. 36. 
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kunskap om hur man läser och analyserar en årsredovisning, vilket gör att dessa expert-
utlåtanden blir avgörande för om ett investeringsbeslut tas eller ej. En dominerande an-
del av marknadsaktörerna utgörs därför av institutionella placerare där anställda med 
specialistkunskap inom området placerar klienternas medel.57  
 
Professionella investerares uttalanden och rekommendationer har en stor effekt på bör-
sen. Majoriteten av forskning som gjorts på området visar att det finns ett klart samband 
mellan rekommendationer och börskurs före, på och efter publiceringsdatum. Rekom-
mendationerna kan både skapa en förändring i pris och i inhandlad volym.58 Det kan 
därför vara av intresse att utröna hur dessa rekommendationer skapas och vilken infor-
mation de baseras på. I nästföljande avsnitt redogörs för de två vanligaste analysmeto-
derna, vilka ligger till grund för värdering av aktier. 
 
 

3.5 Analysmetoder 
Det finns ett flertal olika metoder som är användbara vid aktievärdering, i vilka man 
använder sig av olika typer av information. De två vanligaste som vi ämnar beskriva 
nedan är teknisk analys och fundamental analys. Den fundamentala analysen kan för 
vårt arbete ses som den mest centrala eftersom den till stor del baseras på redovisnings-
information, medan den tekniska analysen är mer matematiskt baserad. 
 

3.5.1 Teknisk analys 
Den tekniska analysen baseras på aktiens historiska utveckling för att utifrån denna dra 
slutsatser angående aktiens framtida utveckling. Målet med analysen är att utröna om en 
aktie är över- eller undervärderad. Den tekniska analysen tar således ingen hänsyn till 
företagets reella värde utan fokuserar på aktiens historik och utveckling. 
    
Något som är viktigt att ha i åtanke är att den tekniska analysen, av naturliga skäl, en-
dast kan tillämpas på noterade bolag då den utgår från den historiska kursen. Onoterade 
företag samt nyintroducerade företag faller därmed utanför den tekniska analysens till-
lämpningsområde. 59

    
Den tekniska analysen är för vår del av begränsat intresse då vi ämnar undersöka årsre-
dovisningens betydelse vid analys. Snarare är det den fundamentala analysen som ham-
nar i fokus. 
 

3.5.2 Fundamental analys 
Den fundamentala metoden är den mest nyttjade analysmetoden bland svenska analyti-
ker. Analysen grundar sig på den tillgängliga information som finns om företaget och 
dess omvärld.60 Det betyder att man även tar hänsyn till makroekonomiska faktorer så-
som inflation och konjunkturläge vid beräkning av aktiens aktuella värde. Analysen 
anpassas även till den bransch och den typ av företag som analyseras. 

 
57 Runsten M. (1993), s. 13. 
58 Palmon O., Sung H., Tang A. (1994), s. 11. 
59 Nilsson H. et. al. (2002), s. 20. 
60 Olbert L. (1992), s. 52. 
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Den fundamentala analysen kan delas in i fyra moment; strategisk analys, redovis-
ningsanalys, finansiell analys och värdering.61

    

 
 

Figur 2. Fundamental analys – egen konstruktion 
 
 
Den fundamentala analysen inleds med en strategisk analys där syftet är att identifiera 
faktorer som i hög grad påverkar företagets vinst, det vill säga vinstdrivare eller fram-
gångsfaktorer, samt de riskfaktorer som kan komma att påverka företagets verksamhet. 
Informationen i detta moment ligger till grund för den fortsatta analysen och med hjälp 
av denna information underlättas den faktiska värderingen. En noggrant genomförd stra-
tegisk analys underlättar det fortsatta arbetet för investeraren, och de realistiska anta-
gandena i analysen är en förutsättning för att värderingsmodellerna ska generera an-
vändbara resultat.62

    
Följande steg i den fundamentala analysen är redovisningsanalysen. Avsikten med den-
na analys att undersöka huruvida företagets redovisning överensstämmer med den un-
derliggande verksamheten samt bedöma kvalitén på det redovisade resultatet. Redovis-
ningen innehåller som bekant utrymme för flexibilitet, och det är i första hand dessa 
poster som analyseras och justeras. Genom att identifiera värderingsmässiga fel som 
uppstår bland annat på grund av stelbenta redovisningsregler kan dessa justeras för en 
bättre överensstämmelse med företagets ekonomiska verklighet. En central del av redo-
visningsanalysen är därför studier och justeringar av posterna i balansräkning och resul-
taträkning. Justeringen av redovisningsinformationen underlättar möjligheten att bedö-
ma företagets framtida utveckling med hjälp av olika nyckeltal. Med hjälp av analysen 
blir dessa nyckeltal mer tillförlitliga än om dessa genererats utifrån den ursprungliga 
redovisningen. Nyckeltalen är även användbara vid tidsstudier samt vid jämförelse med 
andra företag i branschen.63

    
Det tredje momentet i den fundamentala analysen är en finansiell analys där målet är att, 
på basis av finansiell information, utvärdera företagets historiska utveckling. Den finan-
siella informationen syftar dessutom till att kartlägga företagets framtida verksamhet. 
Analysen genereras dels utifrån en nyckeltalsanalys, dels en kassaflödesanalys. Det är 
därmed av största vikt att redovisningsanalysen är väl genomförd då denna utgör basen 
för den finansiella analysen. 

                                                 
61 Nilsson H. et. al. (2002), s. 21. 
62 Ibid, s. 21-22. 
63 Ibid, s. 22-23. 
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Dessa tre moment ligger till grund för det fjärde momentet, värdering. Med hjälp av den 
information som samlats in och bearbetats under de första tre momenten och olika vär-
deringsmodeller är det möjligt att göra en värdering av företaget. De två huvudsakliga 
värderingsmodeller som används är avkastningsvärdering64 och substansvärdering.65

 
Avkastningsvärdering utgår ifrån företagets framtida avkastning som nuvärdesberäknas 
vilket är gemensamt för alla diskonteringsmodeller. De tre modeller som används mest 
frekvent är modeller som baseras på företagets utdelningar, kassaflöde och residualvinst. 
Gemensamt för dessa är att de baseras på framtida avkastningsprognoser. 
    
Den utdelningsbaserade värderingsmodellen utgår från att det egna kapitalet utgörs av 
företagets utdelningar. Värdet på en aktie beräknas genom att alla framtida utdelningar 
diskonteras och vid beräkning av detta tillämpas Gordons formel.66 Gordons formel 
utgår från att företaget antas fortleva i evig tid samt att utdelningarna är konstant växan-
de. Utdelningarna diskonteras därefter och man erhåller ett värde på aktien.  
 
Kassaflödet kan ses som det maximala belopp som ett företag kan överföra till aktie-
ägarna. Kassaflödesvärdering innebär följaktligen att de framtida kassaflödena i företa-
get diskonteras till nuvärde för att erhålla en bild av hur mycket värde som finns till-
gängligt för aktieägarna i företaget.  
 
Aktievärdering utifrån företagets residualvinst utgår ifrån en kombination av företagets 
substansvärde och ett avkastningsmått, residualvinsten67. Detta sker genom att addera 
framtida residualvinster till det bokförda egna kapitalet. Modellen skiljer sig från de två 
föregående då den utgår från värdeskapande inom företaget istället för faktiska eller 
potentiella utdelningar och har fått stor genomslagskraft i praktiken. Sammanfattnings-
vis baseras dessa värderingsmodeller på framtida förväntningar och antaganden och 
kräver en noggrann prognostisering av respektive avkastningsmått, som därefter diskon-
teras. 68

    
Substansvärdering innebär att en värdering av företagets tillgångar och investeringar 
sker efter avdrag av marknadsvärdet för företagets skulder. Denna metod används 
främst vid företagsuppköp och kräver att en köp- och säljmarknad finns för att möjlig-
göra beräkning av tillgångarnas marknadsvärdet.69

 

3.5.3 Redovisningens relevans vid investeringar 
Redovisningen kan sägas ha hög relevans för investeringar som baseras på en funda-
mentalanalys medan den har låg relevans då en teknisk analys ligger till grund för inve-
steringen. Utformningen av och innehållet i årsredovisningen är således av stor betydel-
se framförallt i redovisningsanalysen och den finansiella analysen. De flesta värde-
ringsmodeller baseras på företagens vinster vilket betyder att det redovisade resultatet 
starkt påverkar bedömningen av företagets värde. 

 
64 Även kallad diskonteringsmodell. 
65 Nilsson H. et. al. (2002), s. 23-24. 
66 Aktievärde = Förväntad utdelning per aktie nästa år / (aktieägarnas avkastningskrav – årlig tillväxttakt i 

utdelningarna). 
67 Definieras här som vinst utöver normal vinst. 
68 Nilsson H. et. al. (2002), s. 248, 260, 322. 
69 Ibid, s. 301. 
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Vi bör dock ha i åtanke att den fundamentala analysen inte uteslutande baserar sig på 
redovisningsinformation utan analysen tar även hänsyn till andra faktorer. Denna infor-
mation går oftast inte att finna i årsredovisningen utan grundar sig på noggrann analys 
av marknaden. I nästföljande avsnitt diskuteras detta närmare. 
    
 

3.6 Företagens tillhandahållande av information 
En rättvisande värdering av ett företag kräver att marknadens aktörer har korrekt infor-
mation om företaget. Tillhandahållande av denna information är lagstadgad för alla no-
terade bolag i Sverige och regleras bland annat i aktiebolagslagen (ABL), årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och lagen om börs och clearingverksamhet. Det finns även i detalj 
beskrivet i de noteringsavtal som sluts mellan börsen och företaget. Dessa lagar och 
bestämmelser reglerar hur ett företag ska agera gentemot marknaden och dess aktörer. 
 
Teorin om den effektiva marknaden bygger på att alla aktörer på marknaden ska ha 
samma tillgång till samma information vid samma tidpunkt. Detta förutsätter en effektiv 
kommunikation mellan företag och marknad och på den perfekta marknaden skulle alla 
nås av denna information samtidigt.70 Som tidigare nämnts existerar det inga perfekta 
marknader utan de flesta större aktiemarknader benämns som halvstarka, eventuellt med 
svaga tendenser. Detta betyder att det finns möjlighet för aktörer att skaffa sig ett infor-
mationsövertag gentemot andra aktörer och det är här analytikernas roll kommer in i 
bilden som förmedlare och tolkare av denna information. 
 
Det pågår hela tiden ett informationsutbyte mellan marknaden och företaget. En viss del 
av den information som publiceras av företagen är, som tidigare nämnts lagstadgad. 
Företagen kan dock välja att frivilligt publicera information, till exempel via ledningens 
prognoser, telefonkonferenser, pressreleaser och hemsidor. Teorin inom området är 
främst inriktat mot denna så kallade frivilliga informationsspridning71, och forskningens 
uppgift är att utreda hur denna informationsspridning påverkar olika faktorer i företaget. 
De huvudsakliga faktorerna som berörs är företagets kapitalkostnad, aktiens likviditet 
och aktiens värde.72

 
Forskningen inom detta område har under senare år varit omfattande men det saknas 
fortfarande en enhetlig teori om företagens informationsspridning. Flera författare har 
dock gjort ett försök att sammanfatta forskningen och på så sätt skapa en enhetlig bild 
av området. Detta är dock en svår och omfattande uppgift då ämnet faller under tre olika 
forskningsdiscipliner; finans, redovisning och nationalekonomi.73

 

3.6.1 Hypoteser kring frivillig informationsspridning 
Den information som förmedlas från företagen förutom den lagstadgade informationen, 
är ju som tidigare nämnts frivillig och frågan som uppkommer är då vilket motiv som 
ligger till grund för publiceringen av sådan information. Healy och Palepu74 beskriver i 
sin artikel sex olika hypoteser som förklaring till detta. 

 
70 Healy P., Palepu K.G. (2001), s. 409. 
71 Egen översättning av det engelska begreppet disclosure. 
72 Lang M.H., Lundholm R.J. (1993), s. 249. 
73 Verrecchia R.E. (2001), s. 1-2. 
74 Healy P., Palepu K.G. (2001), s. 421-425. 
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Den första hypotesen behandlar transaktioner på kapitalmarknaden (capital market 
transaction hypothesis). Enligt författarna är informationsbilden mellan företag och 
marknad av asymmetrisk karaktär. Företag som ämnar söka finansiering på kapital-
marknaden missgynnas av denna asymmetriska informationsbild och kan tvingas söka 
finansiering av kreditinstitut. Detta missgynnar i sin tur de befintliga ägarna i företaget 
då en större andel lånat kapital leder till en högre kapitalkostnad. En ökad informations-
utgivning från företaget leder således till ökat intresse från investerare och i slutändan 
en lägre kapitalkostnad. 
 
Den andra hypotesen benämner vi här företagskontroll (corporate control contest hy-
pothesis). Enligt denna hypotes tenderar investerare att klandra ledningen för dålig ut-
veckling i företagets aktier. Detta är särskilt framträdande då ledningen bytts ut, exem-
pelvis vid ett företagsuppköp. Ledningen väljer därför att på ett tidigt stadium sprida 
information för att minimera risken för undervärdering. 
  
Den tredje hypotesen behandlar aktiekompensation, i första hand kompensation riktad 
till ledningen (stock compensation hypothesis). Det är idag vanligt att ledningen kom-
penseras med aktier eller optioner i företaget. För att möta de restriktioner som finns 
angående insiderhandel måste ledningen, om de vill handla aktivt med sina aktier, upp-
visa en hög transparens gentemot marknaden. Hög transparens anses även öka aktiens 
likviditet. 
 
Den fjärde hypotesen tar upp de eventuella rättsliga följder (litigation cost hypothesis) 
som kan komma att drabba företaget om ledningen väljer att undanhålla viktig informa-
tion eller om inte informationen delges vid rätt tidpunkt. Denna teori är framförallt av 
stor betydelse i USA där ledningen personligen kan ställas till svars vid misstanke om 
brott mot aktieägare. Hotet om rättsliga följder är ett incitament för ledningen att öka 
tillhandahållandet av information till marknaden och det är främst den negativa infor-
mationen som delges på ett tidigt stadium.75 Ledningen tenderar också att undvika att ge 
framåtblickande information eftersom detta kan leda till framtida juridiska processer om 
informationen visar sig vara felaktig.76

 
Den femte hypotesen framhåller ledningens kompetens (management talent signaling 
hypothesis) som en viktig kommunikationsorsak för företaget. Investerare betraktar fö-
retagets ledning som mer kompetenta om de kan visa på en god förmåga att förutsäga 
och bemöta framtida förändringar i företagets omgivning. Ju tidigare ledningen delger 
marknaden sina prognoser, desto större förtroende får marknadens aktörer för ledningen. 
 
Den sista hypotesen behandlar problematiken som förknippas med företagshemligheter 
(proprietary cost hypothesis). Företagens val att sprida information på marknaden är 
inte enbart av godo. Vissa företag anser att spridandet av information kan ge deras kon-
kurrenter en otillbörlig fördel. De väljer därför att avstå informationsspridning, vilket 
leder till att deras kapitalkostnad ökar.  
 

 
75 Skinner D.J. (1994), s. 39. 
76 Healy P., Palepu K.G. (2001), s. 423. 
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3.6.2 Frivillig informationsspridning på aktiemarknaden 
Det existerar två typer av frivillig informationsspridning på aktiemarknaden. Den ena 
förespråkar en fullständig och helt offentlig redovisning och tillämpar en proaktiv stra-
tegi (proactive disclosure strategy). För att denna strategi ska lyckas krävs det att före-
taget har en djup förståelse för investerares informationsbehov. Vissa företag väljer 
dock att sprida så lite information som möjligt, de väljer istället en reaktiv strategi (re-
active disclosure strategy). Dessa företag redovisar endast det som de är tvungna att 
redovisa, i enlighet med lagen. Företag tenderar att följa antingen den ena eller den 
andra strategin. 
 
Valet av redovisningsstrategi har ett direkt samband med vilka kostnader företagen är 
beredda att lägga på relationer med omvärlden, i synnerhet investerare. Företag som 
väljer en reaktiv strategi anser att nyttan av omvärldsrelationer är lägre än kostnaden, 
medan företag som väljer en proaktiv strategi anser att nyttan av ytterligare publicering 
av redovisningsinformation är högre än kostnaden för densamma.77

 
Företag som överlag är mer slutna i sin kommunikation med omvärlden bör ha i åtanke 
att investerare tar ut en premie för bristen på information. Inga nyheter betraktas av 
marknaden som dåliga nyheter. Priset som investerarna är beredda att betala kommer 
således att vara lägre vilket i slutändan innebär att de befintliga aktieägarna förlorar på 
företagets begränsade kommunikation med marknaden. Företagen tenderar därför att 
arbeta aktivt för att reducera den asymmetriska informationsbilden.78

 
Ökad informationsutgivning efterfrågas även på grund av de konflikter som kan uppstå 
mellan ägare och ledning. Agent-principal-teorin grundar sig på ledningens incitament 
att berika sig själva och sina egna intressen sig då investerare har gått in med pengar i 
företaget. Denna konflikt är högst aktuell i och med de senaste årens redovisningsskan-
daler som har lett till omfattande lagstiftning på området. Efterfrågan på en mer öppen 
kommunikation från företagen har på grund av detta ökat.79

 
Ledningen bör således öka graden av informationsspridning i och kring företaget efter-
som detta kan leda till ett ökat marknadsvärde. Kostnaden av ökad informationsutgiv-
ning får dock inte överskrida nyttan av densamma, företaget kommer därför att sprida 
information så länge marknadsvärdet ökar. Slutligen uppstår ett jämviktsläge.80 Detta 
kommer att leda till att information som tas väl emot av marknaden kommer att delges i 
högre grad än negativ information. Det existerar alltså ett jämviktsläge där inte all in-
formation delges marknaden.81  
 
Graden av informationsspridning beror även på en del andra faktorer. En av dessa är 
företagets storlek, där större företag i högre grad än mindre tenderar att ägna sig åt fri-
villig kommunikation med aktiemarknaden.82 Orsaken till detta är bland annat att stora 
företag har betydligt bättre ekonomiska resurser för en effektiv informationsspridning. 
Det ställs dessutom högre informationskrav på större företag, där en betydlig mängd 

 
77 Adrem A. (1999), s. 56-58. 
78 Verrecchia R.E. (2001), s. 77. 
79 Healy P., Palepu K.G. (2001), s. 409. 
80 Ibid, s. 430. 
81 Verrecchia R.E. (2001), s. 61. 
82 Schadewitz H.J., Blevins D.R. (1997), http://www.westga.edu/~bquest/1997/disclosu.html. 
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aktörer drabbas om företaget, avsiktligt eller oavsiktligt, misslyckas i sin kommunika-
tionsprocess.   
 
Som framgår av tidigare resonemang bidrar brist på information till ett minskat intresse 
från investerare, vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på aktiepriset. En ovälkom-
men sidoeffekt av bristande informationsutgivning leder till att företag med undervärde-
rade aktier kan tvingas att lånefinansiera sin verksamhet. Kreditgivare å sin sida kräver 
dock betydligt mer omfattande och relevant information än investerare, men låntagaren 
riskerar i mindre omfattning att informationen sprids.83

 

3.6.3 Värdet av ökad informationsspridning 
En hög grad av frivillig informationsutgivning bidrar till att fler väljer att investera i 
företaget, vilket i sin tur leder till en ökad handelsvolym och en ökning av aktiens värde. 
En ökad transparens medger en mer korrekt värdering av företaget eftersom både goda 
och dåliga nyheter kan nuvärdesberäknas och i slutändan reflekteras i aktiekursen. Ge-
nom en ökad informationsspridning kan företagets verkliga värde konkretiseras vilket är 
redovisningens huvudsakliga syfte.  
 
Det existerar dock studier som visar på att det inte finns någon koppling mellan en hög-
re grad av informationsspridning i stora bolag och ett ökat värde på företaget. En alltför 
hög grad av informationsutgivning skulle enligt dessa undersökningar bidra till att akti-
ens volatilitet ökar eftersom nyheter om företaget, bra och dåliga, stora och små, hela 
tiden når marknaden vilket gör det svårt att värdera informationen. Aktiens höga beta-
värde avskräcker den riskaversive investeraren och hela syftet med ökad informations-
spridning skulle istället leda till en omvänd effekt.84 Dessa studier har dock fått kritik 
för att inte väga in de positiva effekter som en ökad informationsspridning faktiskt ger. 
Faktum kvarstår dock och man kan dra den slutsatsen att en måttlig informationssprid-
ning är det optimala.85

 

3.6.4 Informationen i årsredovisningen 
Som framgår av tidigare resonemang tjänar företag på en hög grad av informationsut-
givning och de flesta förespråkar också en sådan linje. Trots detta finns det i dagens läge 
begränsande regelverk som förhindrar att vissa typer av information sprids. Exempel på 
ett sådant regelverk är Stockholmsbörsens noteringsavtal som syftar till att reglera års-
redovisningens som beslutsunderlag. Till exempel får inte kurspåverkande information 
inkluderas i årsredovisningen, eftersom det anses omöjligt att distribuera den tryckta 
årsredovisningen till alla aktörer på marknaden samtidigt. Reglerna är som bekant till 
för att skydda aktieägarna och man eftersträvar en så neutral årsredovisning som möjligt. 
Marknaden å sin sida hungrar ständigt efter mer information. Undersökningar visar att 
en stor del av analytikerna avstår en investering till följd av bristande information i års-
redovisningen. Det är en svår balansgång att å ena sidan tillfredställa kraven från lagstif-
tare och normgivare och å andra sidan tillfredställa marknadens informationshunger. 
 

 
83 Ibid. 
84 Botosan C. (1997), s. 346-347. 
85 Core J.E. (2001), s. 446. 
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Årsredovisningen är, trots sina begränsningar, en viktig källa för analytiker och investe-
rare, framför allt på grund av dess stora detaljrikedom kring de finansiella siffrorna. Det 
är lätt att tro att det är resultaträkningen, balansräkningen och notsystemet som är av 
störst betydelse för investerarna. En undersökning genomförd av Rogers och Grant visar 
dock på att endast 26 % av innehållet i analytikerrapporterna kan kopplas till siffermate-
rialet i årsredovisningen. Ytterligare 26 % kan kopplas till de berättande delarna av års-
redovisningen, såsom förvaltningsberättelsen och VD-ordet. Resterande information i 
rapporterna (48 %) går överhuvudtaget inte att finna i årsredovisningen.86 Företagens 
frivilliga kommunikation med marknaden förefaller således vara av stor betydelse vid 
investeringsbeslut 
 
Det ska dock nämnas att inte alla investerare föredrar en alltför hög grad av informa-
tionsspridning eftersom inte finns samma möjligheter för enskilda personer att tillskansa 
sig unik information.87 Förutsättningen för att en analytiker ska kunna sälja sina tjänster 
och rapporter är ju att denne besitter information som köparen är beredd att betala för. 
En hög grad av informationsspridning, där marknaden nås av unik information samti-
digt, är med andra ord ogynnsamt för dem.  
 
 

3.7 Diskrepansen mellan företag och marknad 
Flera studier tyder på att det finns ett informationsgap mellan investerare och företag, en 
diskrepans i vad företagen tror att marknaden vill ha för information och vad marknaden 
i själva verket efterfrågar. Fem typer av informationsgap lyfts fram som illustrerar detta 
problem.88

 
• Informationsgapet bygger på skillnaden i den information som investerare och 

analytiker värdesätter och den information som ledningen tillhandahåller. Infor-
mationsgapet leder, som tidigare nämnts, till att företagets aktier värderas lägre 
än vad de skulle ha gjort vid konsensus mellan företag och marknad. Denna brist 
på information diskonteras därmed in i aktiepriset. 

• Ledningen tenderar att fästa stor vikt vid en viss typ av informationsspridning, 
men rapporteringen av denna är bristfällig. Detta benämns rapporteringsgapet. 

• Det kan även vara stor skillnad i kvalitet på de mått som anses viktiga av led-
ningen vilket benämns kvalitetsgapet. Informationens kvalitet är i hög grad be-
roende av företagets interna system för rapportering. 

• Förståelsegapet har ett nära samband med informationsgapet då det bygger på 
skillnaden i vikten som ledningen lägger vid viss typ av information och vikten 
som marknadens aktörer lägger vid detsamma. 

• Perceptionsgapet är skillnaden mellan hur aktivt ledningen tror att de kommuni-
cerar med marknaden och hur marknadens aktörer uppfattar situationen. 

 
Efter att dessa brister har konstaterats lyfts även fem nyckelfördelar fram med ökad in-
formationsutgivning: Ökad kredibilitet för ledningen, ökad bevakning från analytiker, 
förbättrad tillgång till nytt kapital, fler långsiktiga investerare och slutligen ett högre 
aktiepris. Förutom dessa marknadsmässiga fördelar bidrar ökad informationsutgivning 

 
86 Rogers R.K., Grant J. (1997), s. 37-38. 
87 Core J.E. (2001), s. 446. 
88 Eccles et. al. (2001), s. 131-140. 
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till att företaget utvecklas internt, främst via en ökad måluppfyllelse, ökad resultatrap-
portering och effektivare uppföljning. När interna resultatmått rapporteras utåt får de en 
högre reliabilitet vilket leder till att företagsstyrningen får en ökad betydelse och upp-
märksamhet.89

 
 

3.8 Marknadskommunikation 
Information och kommunikation mellan företag och marknad spelar en betydande roll 
vid värdering av företag. En förutsättning för företag att lyckas med detta – en rättvis 
värdering – är en effektiv marknadskommunikation där företaget både lyssnar till och 
påverkar marknaden.90 Detta kan ske med olika typer av medier som till exempel Inter-
net, dagstidningar och olika typer av rapporter som kvartalsrapporter och årsredovis-
ningen.  
 
Kommunikation definieras som ett utbyte av information mellan sändare och mottagare 
och i de fall då sändare och mottagare är varandra likvärdiga benämns detta för två-
vägskommunikation. Kommunikation är således en tvåvägsprocess som kräver dels ett 
mottagande av information och dels en reaktion på denna information. 91 Det är även 
denna typ av kommunikation som skapar det mest effektiva informationsutbytet mellan 
företag och marknadsaktörer. 
 
Information å andra sidan betraktas enbart som ett meddelande som endast förmår 
minska graden av osäkerhet hos mottagaren.92 Enbart meddelanden riktade till markna-
dens aktörer utan möjlighet för dessa att bemöta denna information leder således inte till 
en effektiv marknadskommunikation.  
 
 

3.9 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Kopplingen mellan aktiemarknad och redovisning är av stor betydelse i vår undersök-
ning. Denna koppling kan beskrivas genom teorier kring marknadseffektivitet. Markna-
den kan beskrivas som stark, halvstark eller svag beroende på hur effektivt den reagerar 
på information. De större aktiemarknaderna i världen kan kategoriseras som halvstarka 
marknader där all offentlig information ingår i aktiepriset. Trots detta finns det utrymme 
för spekulationer och överraskningar och priset på en aktie baseras i väldigt liten grad 
på företagens egentliga substansvärde. 
 
Den halvstarka marknaden kan sägas skapa ett behov av experter för en korrekt värde-
ring av den information som ingår i aktiepriset. Denna värdering genomförs oftast med 
hjälp av fundamental analys som grundar sig på den tillgängliga information som finns 
om företaget och dess omvärld. Redovisningen har en relativt framträdande roll då den-
na analys genomförs, men ytterligare faktorer av makroekonomisk och branschspecifik 
art är också av stor betydelse. 
 

 
89 Eccles et. al. (2001), s. 141. 
90 Jacobsson P. (1998), s. 70. 
91 Hinn L., Rossling G. (1994), s. 16. 
92 Ibid, s. 16-17. 
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Företagen kan även välja att tillhandahålla ytterligare information än den som står att 
finna i årsredovisningen. Den frivilliga informationsspridningen påverkar företagets 
kapitalkostnad, aktiens likviditet samt aktiens värde. Det finns flera olika motiv till var-
för företag väljer en ökad informationsspridning. Ett syfte kan vara att reducera den 
asymmetriska informationsbilden som uppstår mellan marknad och företag, ett annat 
skäl kan vara att undvika rättsliga följder som kan uppkomma om ledningen undanhål-
ler eller överser med delgivandet av viktig information. 
 
Företag tenderar att välja en utav två strategier angående informationsspridning. Den 
ena strategin förespråkar ett öppet synsätt där all information delges marknaden, medan 
företag som väljer den andra strategin endast redovisar det som de är tvungna att redovi-
sa. De företag som väljer den senare strategin bör ha i åtanke att marknaden tar ut en 
premie för denna brist på information. En ökad informationsspridning leder däremot till 
ett ökat marknadsvärde och företagen bör således öka sitt tillhandahållande av informa-
tion fram till dess att ett jämviktsläge uppstår. 
 
Årsredovisningen anses vara en viktig källa för analytiker och investerare, men innehål-
let i denna stämmer inte alltid överens med marknadsaktörernas informationskrav. Detta 
beror på de restriktioner som finns angående innehållet i årsredovisningen och andra 
källor tenderar att få en större betydelse vid investeringsbeslut. Detta leder till en 
diskrepans mellan marknad och företag och för att minska glappet mellan parterna är en 
god marknadskommunikation en förutsättning. En tvåvägskommunikation är det som 
skapar det mest effektiva informationsutbytet mellan företag och marknad. 
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4 Empiri och analys 
 

Detta avsnitt börjar med en kort beskrivning av den empiriska studi-
en och dess upplägg. Därefter följer resultaten av undersökningen 
samt analys av resultaten med utgångspunkt i den valda teorin. Un-
dersökningsfrågorna är indelade i olika kategorier för bättre orien-
tering. Resultaten är i de flesta fall även illustrerade grafiskt för att 
förenkla jämförelser mellan de ingående delarna eller med andra 
undersökningar. 

 
 

4.1 Studiens förutsättningar 
Den elektroniska enkäten som vi har använt oss av har vi själva programmerat i HTML 
och stationerat på en dygnet runt uppkopplad server.93 En adress registrerades som se-
dan distribuerades till 126 aktiva fondförvaltare och analytiker i Stockholmsområdet. 
Av dessa erhöll vi svar från 78 personer, vilken ger en svarsfrekvens på cirka 62 %. Vi 
har konstaterat ett visst bortfall av svaren på grund av extremvärden eller att de har varit 
ofullständiga. Svarsfrekvensen och bortfallet anser vi vara inom ramen för denna typ av 
undersökning.94 De inkomna resultaten överfördes sedan till databehandlingsprogram-
met Microsoft Excel för sammanställning. Efter behandling av samtliga svar valde vi i 
de flesta av fallen att visa resultaten i olika typer av diagram för att tydligare lyfta fram 
utfallet. 
 
För att få enklare och snabbare överblick av siffrorna har vi valt att avrunda procentsat-
serna till närmaste heltal. I de fallen där vi har använt oss av medelbetyg på en skala 
från ett till fem har vi valt att avrunda till en decimal.  
 
 

4.2 Respondenternas bakgrund 
I följande avsnitt redogörs resultaten från enkätundersökningen rörande respondenternas 
bakgrund såsom anställning, hur många bolag som följs, storleken på de bevakade bola-
gen samt branschinriktning. Detta för att vi ska få bekanta oss med våra respondenter 
och för att få en bild av deras enskilda bakgrund.  
 

4.2.1 Anställning 
Vad arbetar Du som inom företaget? 
Med hjälp av denna inledande fråga erhöll vi information angående respondenternas 
befattning i företaget, vilket gör det möjligt för oss att kontrollera att vi har nått ut till 
rätt målgrupp. Majoriteten av de tillfrågade angav att de arbetar som fondförvaltare, 
vilket är föga förvånande då vi huvudsakligen riktade oss till denna yrkesgrupp. Den 
näst största klyftan, finansanalytikerna, svarar för 22 % av undersökningsgruppen. Detta 
anser vi är rimligt då vi även vände oss till denna grupp. Resterande 16 % av responden-

 
93 Se avsnitt 2.5. 
94 Bryman A. (2002), s. 148. 
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terna angav att de arbetade som något annat. I denna kategori återfanns bland annat che-
fer och olika varianter av kapitalförvaltare. Även dessa personer anser vi vara av intres-
se för undersökningen då de aktivt arbetar med årsredovisningen. 
 

62%
22%

16%

Fondförvaltare
Finansalalytiker
Annan

 
Figur 3. Anställning – egen konstruktion 

 

4.2.2 Bevakning av bolag 
Vilket antal bolag följer du i ditt arbete?  
På denna fråga har respondenterna getts möjlighet att själva fylla i det antal bolag som 
följs och inte behövt välja mellan förbestämda svarsalternativ. Att här redovisa för alla 
dessa svar skulle ta upp alltför mycket plats och vi har istället valt att redovisa svaren 
indelade i tre intervaller. På detta sätt får man avsevärt bättre överblick över fördelning-
en.  
 
Överlag följer varje respondent mellan 21 och 30 bolag. Detta kan vid första anblicken 
verka mycket, men med tanke på att de tillfrågade till stor del är fondförvaltare, verkar 
resultaten rimliga. En fondförvaltare bevakar ju alla bolag inom en fond, och många 
gånger förvaltas fler än en fond. Fondförvaltarna är också den största gruppen med 62 
% av de tillfrågade.  
 
Av den andel som följer 20 bolag eller färre uppger ungefär hälften att de följer exakt 20 
bolag, vilket leder till att närmare 88 % av respondenterna bevakar över 20 bolag. Det är 
alltså en mycket liten del av vår målgrupp som endast bevakar ett fåtal bolag. Detta kan 
bero på att det finns ett fåtal analytiker och förvaltare som bevakar de riktigt stora före-
tagen och därmed endast har möjlighet att bevaka ett fåtal bolag. 
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> 30

 
Figur 4. Antal bevakade bolag – egen konstruktion 

 
 
Vilken typ av företag bevakar Du i första hand? 
Majoriteten av de tillfrågade angav att de är inriktade mot medelstora eller stora företag, 
endast 4 % av respondenterna var inriktade mot mindre företag. Detta har sin förklaring 
i att mindre företag har ett mindre börsvärde än de stora bolagen och därför inte är lika 
intressanta att investera i, trots att flera undersökningar har visat på att den procentuella 
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värdeökningen i mindre bolag är större än i de stora bolagen.95 Man bör dock ha i åtan-
ke att vår undersökning är riktad till professionella investerare. Deras intresse ligger ej 
enbart i värdeökning, utan stabilitet och volym är viktiga faktorer, därav fokus på större 
företag. En annan anledning är att analytiker inte har möjlighet att bevaka alla företag 
utan endast ett begränsat antal. Resultatet blir att om man vill bevaka ett mindre företag 
så blir det på bekostnad av en medelstort/stort företag.  
 
Ytterligare anledning till det låga resultatet kan vara att mindre företag brister i kommu-
nikationen med marknaden, och därmed inte når ut till potentiella investerare i lika hög 
grad som större företag. Stora bolag tenderar att ha en högre grad av frivillig informa-
tionsspridning och därmed ha lättare att locka till sig investerare. De större bolagen föl-
jer så att säga en proaktiv strategi medan de mindre bolagen i högre grad följer en reak-
tiv strategi.96  Det finns flera faktorer som bidrar till en låg informationsspridning i 
mindre bolag. Dels är kostnaden för informationsspridning betydande och i mindre före-
tag tenderar kostnaden för ökad informationsspridning överstiga nyttan av densamma. 
Ett mindre företag är dessutom känsligare för konkurrens på marknaden och en ökad 
informationsspridning om företaget ger konkurrenterna en otillbörlig fördel då även 
dessa kan utnyttja den information som riktas till investerare. Detta resonemang bekräf-
tas även enligt Healys och Palepus hypotes om informationsspridning i förhållande till 
företagshemligheter.97

 
Små bolag som brister i sin kommunikation med marknaden får således mindre upp-
märksamhet från investerare och i slutändan färre investeringar i bolaget. En risk med 
detta är att mindre företag tvingas lånefinansiera sin verksamhet, vilket leder till högre 
kapitalkostnad för företaget. Detta drabbar i slutändan de befintliga aktieägarna i företa-
get.98

 
En annan teori kring den massiva bevakningen av större bolag är att det finns större 
värden i företagen och konflikter mellan agent och principal uppkommer i högre grad än 
i mindre företag. Marknaden kräver helt enkelt en noggrannare bevakning av större fö-
retag då betydande värden skulle gå förlorade om företagsledningen slarvade. Detta 
hänger även samman med ökande krav på revision. Större företag har även fler aktie-
ägare som kräver en rimlig avkastning och vinst i företaget. Detta är ett motiv för ökad 
informationsspridning då detta tenderar att minska kapitalkostnaden. Detta enligt hypo-
tesen om transaktioner på kapitalmarknaden.99
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Figur 5. Storlek på bevakade bolag – egen konstruktion 

                                                 
95 Olbert L. (1992), s. 14. 
96 Adrem A. (1999), s. 56-58. 
97 Healy P., Palepu K.G. (2001), s. 425. 
98 Healy P., Palepu K.G. (2001), s. 421. 

Schadewitz H.J., Blevins D.R. (1997), http://www.westga.edu/~bquest/1997/disclosu.html. 
99 Healy P., Palepu K.G. (2001), s. 425. 

 32



Årsredovisningens värderelevans – en undersökning om årsredovisningens betydelse vid investeringsbeslut 
Gröndal & Hegedüs 

 

4.2.3 Branschinriktning 
Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot?  
Med hjälp av denna fråga vill vi kontrollerna hur våra respondenter fördelar sig över 
nedan angivna branscher. De tre mest bevakade branscherna i vår undersökning är häl-
sovård och medicin, telekommunikation och IT samt energi och råvaror. Industri och 
verkstad hamnar först på fjärde plats vilket är relativt överraskande då den svenska bör-
sen är relativt industritung. Andra undersökningar har visat på en större bevakning av 
just denna bransch i Sverige. Förvånansvärt nog hamnar kategorin försäkring, fastighe-
ter och finans väldigt lågt i vår undersökning med tanke på det relativt stora börsvärde 
som finns i denna bransch, cirka 15 % av företagen på börsen faller inom denna kategori. 
Detsamma gäller transport och logistik samt nöje och konsumentvaror. Möjligen kan 
detta förklaras med att studien baseras på ett bekvämlighetsurval, en viss snedfördelning 
kan eventuellt urskönjas.  
 
Av de tillfrågade är 25 % inriktade endast mot en bransch. Majoriteten av dessa arbetar 
som analytiker, vilket är föga överraskande då analytiker ofta inte har möjlighet att be-
vaka alltför många branscher. En grundläggande analys av ett företag kräver kunskap 
om branschspecifika faktorer och analytiker tenderar att vara fokuserade på en eller någ-
ra få branscher. Om de fokuserade på flera branscher skulle det finnas en risk att de inte 
kan prestera information av den kvaliteten som krävs för att hålla jämna steg med de 
som bara bevakar en bransch.  
 
Ungefär hälften av de tillfrågade anger att de bevakar två eller tre branscher, resterande 
25 % uppger att de bevakar fyra eller fler branscher. Vad gäller fondförvaltare har fon-
dernas sammansättning stor inverkan på vilka branscher som bevakas. Detta eftersom 
fondförvaltare gör bedömningar av olika företag i olika branscher och för att kunna fatta 
ett bra investeringsbeslut krävs kunskap i samtliga av dessa branscher. Vidare fortsätter 
man att bevaka de aktuella områdena för att hålla sig uppdaterad och kunna göra juster-
ingar i fondens innehåll. 
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Figur 6. Branschbevakning – egen konstruktion 
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4.3 Årsredovisningen som beslutsunderlag 
Avsnittet behandlar resultaten kring frågor som rör bland annat i vilken omfattning, hur 
ofta och vilka specifika delar i årsredovisningen som används och dess betydelse vid 
investeringsbeslut.  
 

4.3.1 Användning av årsredovisningen 
I vilken omfattning använder Du årsredovisningen i ditt arbete? 
De flesta av de tillfrågade angav att de i huvudsak använder årsredovisningen som 
kompletterande information eller som referens. Däremot är det ingen som har uppgett 
att de använder årsredovisningen som primärt beslutsunderlag. 17 % har angivit att de 
inte läser årsredovisningen överhuvudtaget, vilket tyder på att det finns en relativt stor 
grupp som använder sig av andra värderingsmetoder, förlitar sig på andras analyser eller 
helt enkelt använder sig av annan typ av information. Årsredovisningen är förvisso en 
rik källa på information om företaget men det finns även restriktioner om vad som får 
och inte får tas upp. Bland annat får ingen kurspåverkande information nämnas i årsre-
dovisningen vilket betyder att den får en undanskymd roll som primärt beslutsunderlag 
vid investeringar, eftersom analytiker och förvaltare söker efter information som kan ge 
dem ett överläge gentemot marknaden.100 Detta är i överensstämmelse med Rogers och 
Grants undersökning som visade på att hela 48 % av informationen i analytikers rappor-
ter består av information som ej går att finna i årsredovisningen.101 Årsredovisningen 
kritiseras också för att inte alltid spegla bilden av företaget korrekt. Aktiekurserna ligger 
vanligtvis 250 % över substansvärdet i företaget vilket medger en begränsad betydelse 
för årsredovisningen i investeringssammanhang.102
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Figur 7. Användning av årsredovisningen – egen konstruktion 

 
 
Den obefintliga användningen av årsredovisningen som primärt beslutsunderlag vid 
investeringsbeslut kan även härröras till den förmodade diskrepansen mellan företaget 
och marknaden. Det som företagen väljer att rapportera är ofta svagt förknippat med den 
information som analytiker och investerare vill ha, det så kallade informationsgapet.103 
Årsredovisningen är tillika ett offentligt dokument som inte enbart syftar till att infor-
mera investerare utan även andra intressenter i och kring företaget, vilket ofta leder till 
en kompromiss angående årsredovisningens innehåll. Reglerna kring årsredovisningen 
bidrar även till det faktum att företagsledningen undviker att lämna framåtblickande 
                                                 
100 Core J.E. (2001), s. 446. 
101 Rogers R.K., Grant J. (1997), s. 37-38. 
102 Hansson S. (2005), s. 53. 
103 Eccles et. al. (2001), s. 131. 
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information då risken för juridiska påföljder är överhängande vid lämnande av miss-
visande information.104 Det kan vidare finnas situationer då mottagaren finner det svårt 
att tolka den information som ges eftersom det inte är ovanligt att de redovisade siffror-
na redan är föråldrade och inte längre aktuella. 
 
 
Hur ofta läser Du årsredovisningen för ett företag du arbetar med? 
Denna fråga behöver ingen närmare presentation. Av de tillfrågade svarar 58 % att de 
läser årsredovisningen 1-3 gånger, 16 % läser den 4-6 gånger och 15 % svarar att de 
läser årsredovisningen frekvent. Resterande 11 % uppgav att de aldrig läser årsredovis-
ningen, vilket kan kopplas till svaret i föregående fråga. 
 
Denna fråga var den första frågan i formuläret där möjlighet gavs att lämna kommenta-
rer angående hur ofta man läser årsredovisningen. De respondenter som utnyttjade den-
na möjlighet har i majoriteten av fallen beskrivit att de använder årsredovisningen som 
ett slags uppslagsverk eller som referens. De beskrev också att det i de flesta fall var 
noterna som man gärna återkom till. I flera av fallen har man använt ordet varierande 
och den enda förklaringen vi funnit är till exempel att när nya företag tillkommer i en 
fond eller när planer på tillökning finns så läser man årsredovisningen mer frekvent och 
när bevakningen har trappats ner går man över till referensstadiet.  
 
En undersökning gjord angående privata investerares användning av årsredovisningen 
visar på liknande resultat. Där angav närmare 2/3 av de tillfrågade att de läser årsredo-
visningen 1-4 gånger. Resterande angav att de läser årsredovisningen mer än fyra gång-
er.105 Dessa resultat är i viss mån förenliga resultaten från vår egen undersökning i det 
att en majoritet av de tillfrågade läser årsredovisningen 1-4 gånger. 
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Figur 8. Läsfrekvens – egen konstruktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Skinner D.J. (1994), s. 39. 
105 Hansson M. Privata placerares syn på årsredovisningen – 

http://media.fronto.com/streaming/rhr/050906/2/frameset_high.aspx. 2006-04-28. 
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4.3.3 Åsikter om de olika delarna av årsredovisningen  
Vilka av följande delar i årsredovisningen anser Du är viktiga när du gör din bedöm-
ning av företag? 

 
Med hjälp av denna fråga har vi möjlighet 
att få information om våra respondenters 
preferenser angående vilka delar av årsredo-
visningen som följs samt hur pass viktiga 
dessa delar anses vara. Denna och nästföl-
jande två frågor är utformade så att respon-
denten betygsätter varje alternativ från ett till 
fem. Detta ger dem möjlighet att vara mer 
specifika i sin värdering.  
 
Inte helt oväntat visar våra resultat att inve-
sterarna betraktar resultat- och balansräk-
ningen (medelbetyg 4,1) som den viktigaste 
delen av årsredovisningen vid bedömning av 
ett företag, vilket också har bekräftats vid 
tidigare studier.106  Den höga rankingen av 
resultat och balansräkning har även en kopp-
ling i att det redovisade resultatet är en av de 
viktigaste enskilda faktorerna vid bedöm-
ning av företagets värde.107  Därefter följer 
VD-ordet (4,0), framtidsutsikter och mål 
(3,9) samt tjänster och produkter (3,8).  
 
’Mjuka’ värden såsom personal brukar bli 
lågt värderade då professionella investerare 
rankar delarna av årsredovisningen, vilket 
även blev resultatet i vår undersökning. Då 
en liknande undersökning genomfördes an-
gående privata investerares preferenser 
framkom ett större intresse för personal 
och ”know-how” i företaget.108 Privata inve-
sterare verkar således ta större hänsyn till 
den kunskap som företaget besitter och över-
lag vara mer intresserade av företagens mju-
ka värden. 
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Riskfaktorer fick förhållandevis låga värden 
av respondenterna vilket vi fann förvånande. 
Vi hade räknat med ett större intresse för 
denna del av årsredovisningen då bedöm-
ning av riskfaktorer är en viktig del vid före-
tagsvärdering, främst i den fundamentala 
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Figur 9. Årsredovisningens beståndsdelar –  
egen konstruktion 

 
106 Olbert L. (1992), s. 63. 
107 Nilsson H. et. al. (2002), s. 322. 
108 Hansson M. Privata placerares syn på årsredovisningen – 

http://media.fronto.com/streaming/rhr/050906/2/frameset_high.aspx. 2006-04-28. 
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analysen.109 Är detta måhända ett tecken på att investerare föredrar att själva göra risk-
bedömningar med utgångspunkt i bransch- och makroekonomiska faktorer? 
 
Avsnittet om bolagsstyrning rankas väldigt lågt av investerarna, det erhåller endast ett 
medelbetyg på 2,1 av fem möjliga. Detta ter sig lite märkligt med tanke på senaste ti-
dens redovisningsskandaler och uppmärksamheten kring dessa. Ledningen har som be-
kant incitament för att expropriera företagets medel för egen räkning och fokus ligger på 
den förmodade konflikten mellan agent och principal.110 Med detta i åtanke förtjänar 
detta avsnitt mer uppmärksamhet än vad som nu är fallet. 
 
Vissa delar av årsredovisningen regleras än så länge inte av tydliga bestämmelser för 
hur de ska utformas och vilken information som ska innefattas i denna. Miljöredovis-
ningen är det tydligaste exemplet på ett sådant avsnitt i årsredovisningen. Detta avsnitt 
har fått det absolut lägsta betyget av respondenterna, i princip alla anser att miljöredo-
visningen är helt oviktig vid investeringsbeslut. Detta kan ha sin grund i att företags 
miljöredovisning inte behöver utstå den obligatoriska granskning som resten av årsre-
dovisningen, vilket leder till att dess tillförlitlighet inte kan garanteras. 
 
 
I vilken utsträckning anser Du att årsredovisningen motsvarar det informationsbehov 
som Du har för att kunna fatta ett investeringsbeslut? 
Frågan ska hjälpa oss att belysa hur pass bra informationen i årsredovisningen överens-
stämmer med våra respondenters behov av information för att kunna fatta beslut om 
investering.  Utformningen av frågan med betyg från ett till fem är densamma som i 
ovanstående fråga och av denna anledning har vi valt att visa resultaten i samma dia-
gram. Detta ger också utrymme för enklare överblick och framförallt enklare jämförel-
ser mellan våra frågor. 
 
VD-ordet uppfattas som viktigt av investerare men får relativt ljummen kritik. Detta 
överensstämmer med resultaten i den undersökning som gjordes med privatpersoner, 
även där får VD-ordet relativt dålig kritik. De menar att detta kan bero på att VD-ordet 
har börjat kännas urvattnat, det innehåller mest ’klyschor’ som man kanske inte alltid 
tar på allvar.111

 
Styrningsavsnittet får relativt bra betyg, trots att det inte anses vara användbart vid inve-
steringar verkar det som om investerare är nöjda med den informationen. Den ökade 
bevakningen av företagen från media och allmänhet kan ha bidragit till att företagen 
satsat på en tydligare redogörelse av just detta avsnitt. 
 
Vi nämnde tidigare att företagets riskfaktorer har en relativt liten betydelse vilket vi 
tycker är lite märkligt. Den får dock relativt bra betyg av investerarna, den verkar upp-
fylla de krav som ställs på den. Frågan är då varför avsnittet inte är viktigt som besluts-
underlag vilket vi diskuterade i föregående fråga. Detta kan ha sin grund i vilken typ av 
företag som analyseras. Gäller analysen stabila företag får troligtvis riskfaktorerna en 
undanskymd roll vid värderingen. Det kan även ha sin grund i vårt bekvämlighetsurval, 
vilket kan ha orsakat en snedfördelning av urvalet. 

 
109 Nilsson H. et. al. (2002), s. 21-22. 
110 Healy P., Palepu K.G. (2001), s. 409. 
111 Hansson M. Privata placerares syn på årsredovisningen – 

http://media.fronto.com/streaming/rhr/050906/2/frameset_high.aspx. 2006-04-28. 
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Som framgår av tidigare resonemang verkar det i vissa avsnitt av årsredovisningen fin-
nas en diskrepans mellan vad företagen tror att marknadens aktörer vill ha för informa-
tion och vad dessa aktörer egentligen vill ha, det så kallade informationsgapet. Den in-
formation som våra respondenter önskar kan förvisso finnas i årsredovisningen men 
kvalitén på denna kan variera kraftigt, vilket ger upphov till missnöje.112

 
 
Hur ofta anser Du det vara av nytta att återkomma till nedanstående del av årsredovis-
ningen? 
Resultaten av denna fråga visar oss hur pass frekvent vår målgrupp väljer att ta del av de 
olika avsnitten i årsredovisningen. Vi ansåg att även denna fråga hade samhörighet med 
ovanstående två och valde att även ta med denna fråga i diagrammet. I det slutliga dia-
grammet kan man se hur alla dessa frågor harmoniserar med varandra, till exempel ge-
nom att de avsnitt som anses viktiga också läses flest gånger.  
 
Majoriteten uppger att de aldrig återkommer till vare sig miljöredovisningen eller håll-
barhetsavsnittet, vilket tyder på att denna information ännu inte har nått ut till investera-
re som bra beslutsunderlag. Miljöredovisningen är fortfarande ett relativt nytt begrepp 
och vi har ännu inte sett effekterna av den på marknaden. Detta kombinerat med att det 
ännu inte existerar någon obligatorisk granskning av miljöredovisningen gör att den blir 
ointressant i investeringssammanhang. Det finns en uppsjö av rekommendationer men 
ingen som har en sådan utbredning att den skulle kunna betraktas som en norm. I och 
med de olika rekommendationerna blir också jämförelser mellan företag och över tiden 
mycket svåra. Skulle dock marknaden ställa högre krav på att företagen de investerar i 
ska uppfylla vissa miljökrav och dessutom redovisa för dessa så skulle denna post få 
större betydelse. Tyvärr dröjer det nog innan detta sker då spekulationer på aktiemark-
naden i mångt och mycket handlar om ekonomiskt värdeskapande och tar relativt lite 
hänsyn till företagens sociala ansvar. 
 
Anledningen till att investerare aldrig återkommer till hållbarhetsavsnittet kan förklaras 
med förekomsten av stabila företag. Om denna typ av företag ofta är i fokus vid investe-
rares analyser tenderar hållbarhetsavsnittet få en undanskymd betydelse då stabila före-
tag har en större chans att fortleva än tillväxtföretag på en osäker marknad.  
 
Resultat och balansräkningen hamnar återigen i topp. Det kan dock vara intressant att 
reflektera kring varför detta avsnitt erhåller så pass höga betyg. Siffrorna i dessa avsnitt 
ska ju enligt teorin redan vara diskonterade i aktiepriset och en vidare analys torde där-
med vara onödig. Detta är dock bara ett teoretiskt resonemang och i verkligheten för-
hindrar redovisningsregler och lagstiftning att ett verkligt värde, som är relevant på 
marknaden, visas i redovisningen. Det är snarare tolkningen och justeringen av dessa 
siffror som är av intresse, vilket tyder på att den fundamentala analysen är av betydel-
se.113 Investerares preferenser angående analysmetoder återkommer vi till senare i ka-
pitlet. 
 
 
 
 
 

 
112 Eccles et. al. (2001), s. 141. 
113 Nilsson H. et. al. (2002), s. 22-23. 
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Vilken av följande är den mest uppskattade informationen i årsredovisningen enligt Dig? 
I föregående tre frågor var syftet att få en bild av investerares preferenser gällande de 
olika delarna av årsredovisningen. I denna fråga önskade vi erhålla en uppfattning om 
vilken typ av bakomliggande information i årsredovisningen som var viktigast för re-
spondenterna. Syftet med frågan är att få en bild av vilken typ av information som anses 
relevant vid investeringsbeslut, samt huruvida denna information är av historisk eller 
framåtblickande karaktär. 
 
Noterna och bakomliggande förklaringar till siffrorna är det som uppskattas mest i års-
redovisningen. Detta framgår även i andra undersökningar, investerarna verkar vilja ha 
möjlighet att avkoda, fördjupa och tolka den information som återfinns i resultat och 
balansräkning.114 Detta är dock lite märkligt med tanke på att noterna hänvisar till histo-
riska händelser, framtidsprognoser brukar annars uppskattas mer än historiska redogö-
relser. 
 
Information rörande framtiden är viktig vilket är i överensstämmelse med en liknande 
undersökning angående privata investerare. Respondenterna uppskattar i högre grad 
framåtblickande information än historiska händelser vilket kan bero på att denna infor-
mation redan delgivits dem i form av kvartalsrapporter och IR-aktiviteter.115

 
Det finns dock en risk med att ge alltför detaljerade prognoser beträffande framtiden. I 
framförallt USA riskerar ledningen att hamna i rättstvister om de undanhåller eller ger 
ut felaktig information. Framtiden är ju som bekant osäker och företag tenderar att ge 
försiktigare prognoser än vad som varit fallet om de inte riskerat att drabbas av sanktio-
ner.116 Frågan är därför vilken verklig relevans de framåtblickande prognoserna har vid 
investeringsbeslut, då dessa präglas av en hög grad av försiktighet. Osäkerheten om 
framtida utfall är alltid en aspekt som måste tas med i beräkningen vid värdering av 
företag. 
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Figur 10. Övrig information i årsredovisningen – egen konstruktion 
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114 Olbert L. (1992), s. 52. 
115 Hansson M. Privata placerares syn på årsredovisningen – 

http://media.fronto.com/streaming/rhr/050906/2/frameset_high.aspx. 2006-04-28. 
116 Healy P., Palepu K.G. (2001), s. 423. 
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4.4 Kontaktpreferenser 
Avsnittet syftar till att beskriva och analysera vilka kommunikationskanaler förvaltare 
och analytiker föredrar i sin kontakt med företag. Vi ska i det närmaste visa vilka infor-
mationskällor som anses viktiga vid investeringsbeslut. 
 
  
Hur viktiga är följande källor för att Du ska kunna ta ett investeringsbeslut?  
Personliga möten är den absolut viktigaste informationskällan, följt av övriga externa 
källor. Dessa källor har av vissa nämnts som övriga analytikers uttalanden, kvartals- och 
delårsrapporter samt dagspress. Årsredovisningen hamnar först på tredje plats vilket ger 
stöd för att undersökningen som visar att närmare hälften av analytikerrapporterna inne-
håller information som överhuvudtaget inte kommer från årsredovisningen stämmer.117 
Andra källor tenderar att ha en, om inte överordnad så i alla fall minst lika viktig roll 
som årsredovisningen. 
 
Anledningen till så högt betyg på personliga möten är troligtvis att det medger en två-
vägskommunikation, vilket inte kan erhållas då de andra källorna används. Personliga 
möten gör det möjligt för investerare och företag att mötas och diskutera de som anses 
viktigt. Vid envägskommunikation är detta inte möjligt utan företagen kan endast sprida 
den information de tror att investerare vill ha.118

 
Den informationskälla som får lägst betyg är IR-aktiviteter, som troligtvis är den aktivi-
tet som kostar mest för företagen. Detta kan bero på att de flesta IR-aktiviteter riktar sig 
till en större grupp av människor, vilket leder till att enskilda analytiker och investerare 
inte får något försprång gentemot marknaden och därmed inte kan dra nytta av unik 
information. Detta kan ses som en diskrepans i vad företagen tror att analytikerna vill ha, 
och vad de faktiskt värdesätter.119

 
Hemsidan och årsredovisningen värderas nästintill likvärdigt. Detta kan bero på att in-
formationen i årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan, samt att denna är uppda-
terad gällande nyheter i och kring företaget. 
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Figur 11. Informationskällor – egen konstruktion 

 
 
 
                                                 
117 Rogers R.K., Grant J. (1997), s. 37-38. 
118 Hinn L., Rossling G. (1994), s. 16. 
119 Eccles et. al. (2001), s. 131. 
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Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget? 
Vi vill med hjälp av denna fråga se vilka kommunikationskanaler som respondenterna 
föredrar. Respondenterna har haft möjlighet att välja ett eller flera alternativ eftersom vi 
antar att kommunikation med företag sker på fler än ett sätt. Detta antagande har visat 
sig vara sant, då merparten av de tillfrågade har valt flera kommunikationskanaler. 
 
Som man kan utläsa av grafen nedan är one-to-one den informationskanal som de flesta 
föredrar, tätt följt av gruppmöten. Detta kan ha sin förklaring i att tvåvägskommunika-
tion mellan företag och marknadsaktörer bidrar till en effektiv marknadskommunikation 
då båda parterna har möjlighet att ta upp det som anses relevant samt ställa frågor och få 
svar direkt.120 Nyttan av att erhålla ett svar omedelbart kan ses som ovärderligt i en så 
pass föränderlig marknad som just aktiemarknaden. Detta kan förklara varför e-post inte 
är att föredra, då denna kommunikationskanal skapar en oönskad fördröjning. Detta kan 
innebära att när svaret anländer till investeraren är informationen redan föråldrad. Dess-
utom kan man inte vara säker på att svaret kommer från den ursprungliga adressaten, 
denne kanske överlämnar frågan till sin assistent eller annan medarbetare. 
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Figur 12. Kommunikationsmedel – egen konstruktion 

 
 
Telefonkonferens och webcasting är också former av tvåvägskommunikation, dock ver-
kar dessa medier användas i mindre omfattning än one-to-one och gruppmöten. Skillna-
den ligger i att det i dessa medier finns ett uttalat teknikbehov. Angående telekommuni-
kation kan orsaken till det låga nyttjandet vara svårigheten i att komma till tals, samt det 
faktum att man inte ser personerna man talar med. Sanningshalten i personernas påstå-
enden är därför svårare att verifiera än vid personliga möten, då kroppsspråk och perso-
nens beteende kan ge ytterligare information. Webcasting å andra sidan är fortfarande 
en relativt ovanlig metod och kräver den rätta tekniken för att fungera, samt att alla del-
tagares system bör vara kompatibla med varandra för att tekniken ska fungera korrekt.  
 
Årsredovisning och kvartalsrapport är till skillnad från föregående kommunikationsme-
del två typer av envägskommunikation. Respondenterna framhåller dock dess betydelse 
vid investeringsbeslut då detaljrikedomen i dessa dokument utgör en bra bas vid värde-

                                                 
120 Jakobsson P. (1998), s. 70. 

Hinn L., Rossling G. (1994), s. 16. 
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ring. Kvartalsrapporten ansågs vara något relevantare, vilket kan förklaras med att den 
är mer aktuell än årsredovisningen, då den utkommer flera gånger per år.  

 

4.5 Värderingsmetoder 
I detta avsnitt behandlas resultaten från frågorna angående investerares val av analysme-
tod, samt deras åsikter om metodernas användbarhet.  
 
 
När Du värderar aktier, hur ofta använder du någon av dessa aktievärderingstekniker?  
Frågans syfte är att visa oss vilken analysmetod som är vanligast vid företagsvärdering 
och utifrån denna information kan sedan slutsatser dras angående marknadens beskaf-
fenhet. 
 
Den vanligaste metoden vid aktievärdering är den fundamentala analysen. På en skala 
från ett till fem, där ett betyder ”Inte alls” och fem betyder ”Väldigt ofta”, får den fun-
damentala analysen ett medelbetyg på 4,2. Motsvarande siffra för den tekniska analysen 
är 1,8. Respondenterna gavs dessutom möjlighet att nämna andra värderingsmetoder, 
vilket ett fåtal av dem gjorde. Merparten av dessa menade att ’känsla’ eller ’intuition’ 
var en viktig aspekt vid värdering av aktier, vilket tyder på att individuella skillnader 
mellan investerare och förmåga att läsa av marknaden är minst lika viktiga som syste-
matisk värdering. 
 
Den fundamentala analysen tenderar att ha en stor betydelse på den svenska aktiemark-
naden. Denna typ av analys grundar sig till stor del på redovisningsinformation och re-
dovisningens betydelse vid investeringsbeslut kan därför bekräftas. Detta bekräftar 
dessutom teorin om att den svenska aktiemarknaden är av den halvstarka typen.121  På 
denna typ av marknad har årsredovisningen stor betydelse som beslutsunderlag och 
merparten av dess innehåll finns inbakat i aktiepriset. Det finns dock utrymme för spe-
kulationer och överraskningar som tenderar att påverka priset, vilket tyder på att det inte 
är frågan om någon marknad av den starka typen.122

 
Den tekniska analysen fokuserar enbart på aktiens historik och tar därmed ingen hänsyn 
till företagets reella värde. Denna typ av analys är vanlig på svaga marknader.123 I vår 
undersökning framkom att den tekniska analysen är relativt ovanlig, vilket leder till 
slutsatsen att den svenska marknaden inte är av den svaga typen. 
 
Det har tidigare konstaterats att företagets riskfaktorer beskrivna i årsredovisningen spe-
lar en obetydlig roll vid investerares värdering av företaget. Detta är värt att notera då 
den strategiska analysen till viss del grundar sig på företagets riskfaktorer.124 Om nu 
den fundamentala analysen har så pass stor betydelse vid företagsvärdering, hur kom-
mer det sig då att riskfaktorerna anses vara av sekundär betydelse? Det kan dock, som 
tidigare nämnts, vara så att investerare väljer att själva bilda sig en uppfattning om ris-
kerna i företagets omgivning istället för att förlita sig på dess interna rapporter. 

 
121 Olbert L. (1992), s. 24-26. 
122 Hansson S. (2005), s. 53. 

Runsten M. (1993), s. 19. 
123 Olbert L. (1992), s. 24-26. 
124 Nilsson H. et. al. (2002), s. 21-22. 



Årsredovisningens värderelevans – en undersökning om årsredovisningens betydelse vid investeringsbeslut 
Gröndal & Hegedüs 

 

 43

                                                

Den fundamentala analysen ställer dessutom relativt höga krav på företagen, då en väl 
genomförd analys kräver omfattande information om företaget och dess omvärld. Detta 
ökar betydelsen av företagens informationsspridning och för att en korrekt värdering av 
företaget ska kunna ske bör företaget tillhandahålla användbar information till investe-
rarna.125

 
 
Enligt Din åsikt, hur användbara är dessa tekniker vid värdering av aktier? 
Respondenterna fick i denna fråga värdera metodernas användbarhet, vilket gav liknan-
de resultat som i föregående fråga. Den fundamentala analysen ansågs mycket använd-
bar och erhöll ett medelbetyg på 4,9. Den tekniska analysen ansågs relativt oanvändbar 
och medelbetyget för denna metod var 1,9. Detta tyder, som tidigare nämnts, på att den 
tekniska analysen inte är användbar på den svenska marknaden, då denna typ av infor-
mation inte är relevant vid värdering. 
 
 

4.6 Åsikter angående innehållet i årsredovisningen 
Detta avsnitt innehåller de sista två frågorna i undersökningen. I dessa frågor fick våra 
respondenter själva lämna sina svar utan hjälp av några i förväg definierade svarsalter-
nativ. Vi hoppas att med hjälp av dessa frågor kunna analysera hur de tillfrågade ser på 
informationen i årsredovisningen som beslutsunderlag. 
 
 
Tycker Du att årsredovisningen bistår med tillräcklig information för att Du ska kunna 
ta ett investeringsbeslut? 
För att svara på denna fråga fick respondenterna med egna ord ge sin syn på vad de an-
ser om informationen. Merparten av de tillfrågade utnyttjade denna möjlighet och resul-
tatet var relativt enhälligt, hela 95 % ansåg att informationen som finns i årsredovis-
ningen inte ger ett tillräckligt beslutsunderlag. De har dock inte specificerat om det är på 
grund av avsaknaden av information eller om den informationen som finns inte håller 
önskad kvalitet. Specifikationer lämnades emellertid angående vilka andra källor som 
man anser är viktiga.  
 
Bland dessa övriga källor som anses vara viktiga komplement finner man till exempel 
möten och marknadstendenser, vilket tyder på att årsredovisningen är ett ofullständigt 
beslutsunderlag. Detta är föga förvånande då det, som tidigare nämnts, finns flera hinder 
för företag att publicera information i årsredovisningen, bland annat börsens noterings-
avtal. Framförallt möten ansågs viktiga och anledningen till det anser vi kan bero på att 
möten är personliga till sin karaktär och man får en mer direkt och kanske även mer 
ärlig kommunikation. Årsredovisningen får på grund av detta en undanskymd roll vid 
värdering, då mycket av det som står i årsredovisningen redan finns inbakat i aktiepriset. 
Andra externa källor får istället en betydande roll då dessa kan ge investerare informa-
tion som leder till ett övertag gentemot marknaden. 
 
 
 

 
125 Se kapitel 3.6 för ett resonemang kring detta. 
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Anser Du att årsredovisningen innehåller sådan information som skulle kunna kortas 
ner eller elimineras helt? 
Denna fråga var ställd på samma sätt som föregående fråga, med möjlighet för respon-
denten att själva formulera sina svar. Merparten av respondenterna valde att besvara 
denna fråga och åsikterna var spridda. Många valde att endast svara med ett ja eller nej. 
Det bör anmärkas redan här att det endast var ett fåtal av våra respondenter som ansåg 
att årsredovisningen inte innehöll sådan information som kunde tas bort.  
 
Majoriteten av svaren handlade om att årsredovisningen kunde kortas ned och motiver-
ingar till detta. Dessa motiveringar handlade i de flesta om att det på senare tid har blivit 
alldeles för mycket ’måste ha’ saker i årsredovisningen och att sökandet efter relevant 
information har försvårats i och med detta. Många anmärkte också att årsredovisningen 
allt för ofta tyngs av onödig information i form av reklam och annan typ av marknadsfö-
ring. Sådant vill man helst slippa helt eftersom det bara tar upp onödig plats och försvå-
rar arbetet. Upprepningar var också någonting som skapade irritation. 
 
Miljöredovisningen var den del i årsredovisningen som en större del av våra responden-
ter villa ta bort och anledningar till detta har vi redan beskrivit i tidigare frågor. Vi hop-
pas att åtgärder sätts in i framtiden för att skapa en mer positiv attityd till detta avsnitt. 
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5 Slutsats 
 

I detta kapitel redogörs för de slutsatser vi har kommit fram till i och 
med studiens genomförande. I samband med detta är det möjligt att 
avgöra huruvida uppsatsens syfte är uppfyllt samt om vår valda frå-
geställning har besvarats. 

 
 
Vårt syfte med undersökningen var att genom den elektroniska enkätundersökningen 
besvara frågor rörande årsredovisningens kvalitet i förhållande till informationsinnehåll 
och relevans. Problemformuleringen lyder:  
 
Vad är professionella investerares syn på årsredovisningen som beslutsunderlag och 
vad anser de om dess informationsinnehåll samt användbarhet? 
 
Den genomsnittliga respondenten är en person som arbetar som fondförvaltare och be-
vakar cirka 25 bolag. Dessa bolag är de flesta fall medelstora eller stora bolag. Personen 
är inriktad på flera affärsområden, främst hälsovård och medicin samt telekommunika-
tion och IT. 
 
Vår undersökning har visat att företagens informationsspridning är av stor betydelse vid 
investeringsbeslut, då ett företag med god kommunikation med marknaden tenderar att 
locka fler investerare. Detta syns tydligt i våra resultat, bland annat bevakar investerare 
främst större och medelstora bolag. Detta har sin förklaring i att större bolag har mer 
resurser och således bättre möjlighet att sprida information på marknaden än mindre 
bolag. Det finns dock en diskrepans i den information företagen kommunicerar till 
marknaden och den typ av information som marknadens aktörer egentligen vill ha. In-
nehållet i årsredovisningen är exempel på detta, där exempelvis VD-ordet, som har rela-
tivt stor betydelse vid investeringsbeslut inte anses uppfylla de krav som ställs på in-
formationen. Andra avsnitt som inte anses vara användbara vid investeringsbeslut upp-
tar stor plats i årsredovisningen trots dess begränsade värderelevans. Avsnitten om mil-
jöredovisning, riskfaktorer och bolagsstyrning är exempel på detta.  
 
Det är främst de ’hårda’ värdena i årsredovisningen som anses mest relevanta vid värde-
ring. Resultat- och balansräkning samt tillhörande notsystem innehåller den viktigaste 
informationen. Även bakomliggande information till uttalanden om framtida prognoser 
är av stor betydelse, trots att relevansen i dessa uttalanden kan diskuteras. Information 
om framtiden innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet och ledningen kan ha incita-
ment till att ge försiktiga prognoser, i syfte att förhindra oönskade konsekvenser.  
 
Restriktioner i vad som får och inte får tas upp i årsredovisningen hindrar dessutom fö-
retagens informationsspridning och andra kommunikationskanaler tenderar att få en 
ökad betydelse. De kommunikationskanaler som respondenterna föredrar är främst per-
sonliga möten med företaget, där en tvåvägskommunikation möjliggörs. Personliga mö-
ten medverkar till att investerare kan erhålla unik information om företaget som ger dem 
ett övertag på marknaden. Andra typer av tvåvägskommunikation, som telefonkonferen-
ser och webcasting är dock av underordnad betydelse, respondenterna verkar föredra att 
möta representanter från företagen ’öga mot öga’. 
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Den fundamentala analysen är den mest förekommande metoden för företagsvärdering, 
vilket stärker årsredovisningens betydelse som beslutsunderlag. Detta bekräftar även 
teorin om att den svenska aktiemarknaden är av den halvstarka typen. Mycket av infor-
mationen i redovisningen finns diskonterat i aktiepriset, men det finns trots detta ut-
rymme för spekulationer och informationsövertag. 
 
En övervägande majoritet av våra respondenter anser dock att årsredovisningen är otill-
räcklig som beslutsunderlag och bland annat möten och marknadstendenser ses som 
nödvändiga komplement till årsredovisningen. De tillfrågade anser dessutom att mycket 
information i årsredovisningen är onödig och enbart försvårar arbetet. Miljöredovis-
ningen är ett typiskt exempel på ett sådant avsnitt. 
 
Sammanfattningsvis kan årsredovisningen sägas utgöra en viktig del av det beslutsun-
derlag som erfordras vid en korrekt värdering av företaget. Det finns dock andra infor-
mationskällor som är av stor betydelse då ett investeringsbeslut ska tas, i första hand 
personliga kontakter med företaget. I och med detta kan uppsatsens frågeställning anses 
vara besvarad och dess syfte uppfyllt. 
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6 Vidare forskning 
 
I detta avsnitt ämnar vi att ge förslag till vidare forskning inom om-
rådet med frågeställningar som vi har funnit intressanta. Vi har un-
der tiden för undersökningens gång berört ett stort forskningsområ-
de och det finns många frågor som fortfarande kräver att få svar. 

 
 
Underlag och utveckling 
Under studiens gång har vi stött på diverse problem och en av dessa har varit att företag 
i allmänhet inte är riktigt så pass öppna som vi hade förväntat oss. Vissa av företagen 
avböjde redan vid första kontakten, andra svarade kringgående eller med vaga bortför-
klaringar. Vi anser att underlaget vi ändå lyckades samla in är tillräcklig för en uppsats 
av denna art men en större, rikstäckande undersökning vore ett mycket intressant objekt 
för vidare forskning. Genom en sådan skulle våra resultat kunna bekräftas eller förkas-
tas och vidare ge en mer övergripande bild av huruvida de resultat vi har erhållit i un-
dersökningen beskriver det rådande läget på kapitalmarknaden eller om de är beroende 
av tillfälliga betingelser. 
 
Mindre företag 
Investerare tenderar att i hög grad fokusera på stora och medelstora företag. Detta resul-
tat var en aningen förvånande och vi undrar varför mindre företag väljs bort i den mån 
som de görs. En av anledningarna kan vara att mindre bolag inte har tillräckligt med 
resurser till ökad informationsspridning, vilket gör det svårare för dem att söka finansie-
ring på kapitalmarknaden. Även i det fallet då kapitalet finns där, anser de kanske att 
kostnaderna är större än förtjänsterna av ökad informationsspridning. Frågor kvarstår 
dock kring detta fenomen och ytterligare forskning skulle kunna påvisa hur det egentli-
gen ligger till med de mindre bolagen och varför de inte är intressanta ur investerares 
synvinkel.  
 
Internationell studie 
Vi anser att en studie som är internationellt genomförd skulle kunna bidra med intres-
santa resultat om hur svenska teorier kan appliceras på utlandet och hur utländsk forsk-
ning påverkar oss i Sverige. Studien skulle vara relevant eftersom mycket av teorin och 
litteraturen vi använder härstammar från utlandet.  
 
Innehåll och nya regler 
Informationen i årsredovisningen vänder sig till alla som vill ta del av den. Det finns 
dock tecken på – som undersökningen har utvisat – att informationen inte alltid motsva-
rar läsarens krav. Vi har funnit att majoriteten av våra respondenter har velat skala bort 
delar ur årsredovisningen. Ur deras synvinkel finns dessa delar endast där på grund av 
att de måste finnas där eller på grund av marknadsföring. Samtidigt ska vi ha i åtanke att 
det har tillkommit en mängd nya regler i svensk redovisning under året och anpassning-
en till de nya regelverken kan ta tid. Vi anser att en undersökning kring dessa regelverk 
och deras påverkan på innehållet i årsredovisningen är väldigt aktuellt. Ytterligare 
forskning skulle kunna bekräfta de resultat vi har fått i vår undersökning. Det skulle 
också kunna visa i vilken mån attityden förändras om företagen inte varit tvungna att 
följa dessa regelverk. 
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De svagare områdena 
Vissa delar i årsredovisningen har fått överraskande låga resultat i undersökningen. Det-
ta gäller framförallt resultaten kring miljöredovisningen. Detta avsnitt har fått mycket 
uppmärksamhet den senaste tiden och våra förväntningar angående avsnittets relevans 
var större än det faktiska utfallet. Avsnittet saknar enligt respondenterna relevans som 
beslutsunderlag och även i de fall där relevans finns är kvalitén på informationen ej till-
fredsställande. Vi anser att vidare forskning krävs kring detta område för att säkerställa 
åsikterna och för att göra miljöredovisningen mer intressant och användbar för investe-
rare och övriga användare. 
 
Kvalitativ undersökning 
I en närmare framtid skulle det vara intressant att se hur attityden till årsredovisningen 
som beslutsunderlag förändras. Att genomföra en kvalitativ undersökning med målet att 
hitta information som kunde hjälpa företagen att förbättra sin årsredovisning vore 
mycket intressant eftersom sådan forskning saknas i dagens läge. Med hjälp av resulta-
ten i en sådan undersökning skulle företagen lättare kunna utforma innehållet i årsredo-
visningen och öka användningen av denna bland förvaltare och analytiker.  
 
Insiderhandel 
Investerare föredrar att få information som ger dem ett övertag gentemot andra aktörer 
på marknaden. Vår egen undersökning tyder på detta då one-to-one är det populäraste 
sättet att tillgodogöra sig information. Investeraren har då möjlighet att erhålla unik in-
formation som ännu inte nått marknaden. Detta kan sättas i relation till insiderhandel 
och dess effekt på marknaden. Var går egentligen gränsen mellan ett informationsöver-
tag och ren insiderinformation? Forskning om detta skulle kunna utvecklas kring inve-
sterares attityder till insiderhandel. Vidare skulle det vara av intresse att utröna om insi-
derhandel är vanligare i vissa branscher än i andra. 
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Bilagor 
 
I detta avsnitt har vi som syfte att redovisa de olika ingående delarna som stått till grund 
för den empiriska studien.  
 
 
 

Bilaga 1 – Introduktionsbrev  
 
Brevet som följer är det brev som distribuerades ut till alla våra respondenter efter sam-
tal med företaget som de innehar anställning hos. 
 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Stockholms universitet som skriver vår kandidatuppsats under 
denna termin i ämnet redovisning/finansiering och vi behöver Din hjälp. Vi genomför 
nämligen en empirisk studie där vi genom en webbaserad enkät vill undersöka använd-
ningen av årsredovisningen i investeringssammanhang. Du är en av de personer som vi 
har valt ut till att besvara denna enkät och hjälpa oss med att förstå hur årsredovisningen 
egentligen används av företag i Sverige. Vi hoppas att vi med hjälp av Dina svar kom-
mer att få en vidare förståelse för hur årsredovisningen används i praktiken.  
 
Enkäten består av 16 frågor och tar cirka 5 minuter att fylla i. Dina svar är självklart 
anonyma! Klicka på länken för att komma till undersökningen  
 

http://undersokningen.mine.nu/undersokningen.html
 
När du har fyllt i enkäten klickar Du bara på knappen längst ner på sidan där det står 
"Jag är klar!" för att avsluta enkäten.  
 
Tack för Din medverkan!  
 
Med vänlig hälsning Jennifer Gröndal och Zsolt Hegedus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://undersokningen.mine.nu/undersokningen.html
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Bilaga 2 – Den elektroniska enkätundersökningen 
 
Nedan följer en återgivning av den elektroniska enkätundersökningen i sin helhet för att 
ge en bild av vad våra respondenter ställdes inför. Denna enkät programmerades i helhet 
av oss personligen. 
 
 
Hej och välkommen till vår undersökning.  
 
Vi är två studenter från Stockholms Universitet som skriver vår C-uppsats vilken 
handlar om användningen av årsredovisningen som beslutskälla. Du är en av de 
som blivit utvalda till att göra denna enkät och hjälpa oss med att förstå hur årsre-
dovisningen egentligen används av företag i Sverige. Vår grundläggande idé är att 
med hjälp av denna enkät få tillräckligt med information som vi sedan kan analy-
sera vidare. Vi hoppas att vi med hjälp av dina svar kommer att få en vidare för-
ståelse för hur årsredovisningen används i praktiken. 
Enkäten består av 16 frågor och tar cirka 5 minuter att fylla i. När du har fyllt i 
enkäten klickar du bara på knappen längst ner på sidan på vilket det står "Jag är 
klar!" för att avsluta enkäten.  
       

 

1. Vad arbetar Du som inom företaget? 

  
Finansanalytiker  

Fondförvaltare  

Annan 

         
  
 

2. Vilket antal bolag följer Du i ditt arbete?  
  
 

3. Vilken typ av företag bevakar Du i första hand? 

  
Mindre företag  

Medelstora företag  

Stora företag 
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4. Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot?  

  

Hälsovård och medicin  

Telekommunikation och IT  

Industri och verkstad 

Energi och råvaror  

Transport och logistik  

Nöje och konsumentvaror  

Försäkring, fastigheter och finans  

Annan 

         
 

5. I vilken omfattning använder Du årsredovisningen i ditt arbete? 

  

Inte alls  

Som referens  

Som primärt beslutsunderlag  

Som kompletterande information  

Annan 

         
  
 

6. Hur ofta läser Du årsredovisningen för ett företag du arbetar med? 

  

Inte alls  

1-3ggr  

4-8ggr  

Frekvent  

Kommentar 

Plats för kommentar.

 
  
 

 

 

 54



Årsredovisningens värderelevans – en undersökning om årsredovisningens betydelse vid investeringsbeslut 
Gröndal & Hegedüs 

 

7. Vilka av följande delar i årsredovisningen anser Du är viktiga när du gör din bedömning av 
företag? Vänligen rangordna nedanstående alternativ. (1 = Oviktigt och 5 = Väldigt viktigt). 
    1 2 3 4 5 

1. Forskning och utveckling      
2. Bolagsstyrning      
3. Marknadsläget      
4. Bolagsinformation      
5. Tjänster och produkter      
6. Framtidsutsikter och mål      
7. VD ordet      
8. Miljöredovisning      
9. Stabilitet och hållbarhet      
10. Aktieinformation      
11. Personal och ”know-how”      
12. Riskfaktorer      
13. Förvaltnings- och revisionsberättelse      
14. Resultat- och balansräkningen      

15. Annat avsnitt:         
      

Kommentar 

Plats för kommentar.
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8. I vilken utsträckning anser Du att årsredovisningen motsvarar det informationsbehov som Du 
har för att kunna fatta ett investeringsbeslut? (1 = Inte alls och 5 = Mycket väl). 
    1 2 3 4 5 

1. Forskning och utveckling      
2. Bolagsstyrning      
3. Marknadsläget      
4. Bolagsinformation      
5. Tjänster och produkter      
6. Framtidsutsikter och mål      
7. VD ordet       
8. Miljöredovisning      
9. Stabilitet och hållbarhet      
10. Aktieinformation      
11. Personal och ”know-how”      
12. Riskfaktorer      
13. Förvaltnings- och revisionsberättelse      
14. Resultat- och balansräkningen      

15. Annat avsnitt:         
      

Kommentar 

Plats för kommentar.
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9. Hur ofta anser Du det vara av nytta att återkomma till nedanstående del av årsredovisningen?  
(1 = Inte alls och 5 = Väldigt ofta). 
    1 2 3 4 5 

1. Forskning och utveckling      
2. Bolagsstyrning      
3. Marknadsläget      
4. Bolagsinformation      
5. Tjänster och produkter      
6. Framtidsutsikter      
7. VD ordet      
8. Miljöredovisning      
9. Stabilitet och hållbarhet      
10. Aktieinformation      
11. Personal och ”know-how”      
12. Riskfaktorer      
13. Förvaltnings- och revisionsberättelse      
14. Resultat- och balansräkningen      

15. Annan avsnitt:         
      

Kommentar 

Plats för kommentar.

 
  
10. Vilken av följande är den mest uppskattade informationen i årsredovisningen enligt Dig?  

  

Noter och annan förklaring till siffrorna.  

Förklaringar till uttalanden kring företagets framtid som till exempel olika 
typer av prognoser.  

Historiska data.  
  

Kommentar 

Plats för kommentar.
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11. Hur viktiga är följande källor för att Du ska kunna ta ett investeringsbeslut?  
(1 = Oviktiga och 5 = Väldigt viktiga). 
    1 2 3 4 5 

1. Hemsidan      
2. Årsredovisningen      
3. Kapitalmarknadsdagar och andra aktiviteter      
4. Personliga möten      

5. Andra externa informationskällor         
      

Kommentar 

Plats för kommentar.

 
 

12. Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget?  

  

One-on-One  

Gruppmöte  

Telefonkonferens  

Webcasting  

E-post  

Årsredovisning  

Kvartalsrapport  

Annan 

          

Kommentar 

Plats för kommentar.
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13. När Du värderar aktier hur ofta använder du någon av dessa aktievärderingstekniker?  
(1 = Inte alls och 5 = Väldigt ofta). 
    1 2 3 4 5 

1. Teknisk analys      
2. Fundamental analys      

3. Använder en annan teknik nämligen:         
      

Kommentar 

Plats för kommentar.

 
  
14. Enligt Din åsikt, hur användbara är dessa tekniker vid värdering av aktier?  
(1 = Inte alls och 5 = Väldigt användbara). 
    1 2 3 4 5 

1. Teknisk analys      
2. Fundamental analys      
      

Kommentar 

Plats för kommentar.

 
  
 
15. Tycker Du att årsredovisningen bistår med tillräcklig information för att Du ska kunna ta ett 
investeringsbeslut?  

  

Skriv här!

 
  
 
 
16. Anser Du att årsredovisningen innehåller sådan information som skulle kunna kortas ner eller 
elimineras helt?  

  

Skriv här!

 
  

                                
Jag är klar!            
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Bilaga 3 – Svarsexempel 
 
I denna bilaga vill vi visa hur svaren ser ut när de väl hamnat i vår inkorg. Som synes 
registreras varken namn, ålder, kön, e-postadress eller liknande som skulle kunna kopp-
las till en specifik person. Avsändaren, noemail@noemail.com, är densamma i alla svar. 
I och med detta garanteras fullständig anonymitet för respondenterna.  
 
 
This mail was sent to you by noemail@noemail.com (213.114.128.221) 

Sent on 18/5 - 2006 (11:48:21)
 

1. Vad arbetar Du som inom företaget? 
Fondförvaltare 

  
1 Annan 

Här skriver man ifall man har annan befattning 
  

2. Hur många bolag följer Du i ditt arbete? 
25 

  
3. Vilken typ av företag bevakar Du i första hand? 

Medelstora företag 
  

4 - 1 - Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot? - Hälsovård och medi-
cin 

Denna bransch 
  

4 - 2 - Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot? - Telekommunikation 
och IT 

Denna bransch 
  

4 - 3 - Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot? - Industri och verkstad
Denna bransch 

  
4 - 4 - Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot? - Energi och råvaror 

Denna bransch 
  

4 - 5 - Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot? - Transport och logis-
tik 

Denna bransch 
  

4 - 6 - Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot? - Nöje och konsument-
varor 

Denna bransch 
  

4 - 7 - Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot? - Försäkring, fastighe-
ter och finans 

Denna bransch 
  

4 - 8 - Vilka av nedanstående branscher riktar Du dig främst mot? - Annan 
Annan bransch 

  
4 Annan 

Här skriver man ifall man om man är inriktad mot ytterligare branscher 
  

5. I vilken omfattning använder Du årsredovisningen i ditt arbete? 
Som kompletterande information 
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5 Annan 
Använder man årsredovisningen på annat sätt skriver man det här 

  
6. Hur ofta läser Du årsredovisningen för ett företag som du arbetar med? 

1-3ggr 
6 Kommentar 

Här kan man lämna kommentarer 
  

7 - 1 - Vilka av följande delar i årsredovisningen anser Du är viktiga när du gör din be-
dömning av företag? - Forskning och utveckling 

5 
  

7 - 2 - Bolagsstyrning 
5 

  
7 - 3 - Marknadsläget 

5 
  

7 - 4 - Bolagsinformation 
5 

  
7 - 5 - Tjänster och produkter  

5 
  

7 - 6 - Framtidsutsikter och mål 
5 

  
7 - 7 - VD ordet 

5 
  

7 - 8 - Miljöredovisning 
5 

  
7 - 9 - Stabilitet och hållbarhet 

5 
  

7 - 10 - Aktieinformation 
5 

  
7 - 11 - Personal och ”know-how” 

5 
  

7 - 12 - Riskfaktorer 
5 

  
7 - 13 - Förvaltnings- och revisionsberättelse 

5 
  

7 - 14 - Resultat- och balansräkningen 
5 

  
7 - 15 - Annat 

Ytterligare avsnitt som anses viktig skrivs här och bedöms 
  

7 - 15 - Annat 
5 

  
7 Kommentar 

Här kan man lämna kommentarer 
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8 - 1 - I vilken utsträckning anser Du att årsredovisningen motsvarar det informationsbe-

hov som Du har för att kunna fatta ett investeringsbeslut? - Forskning och utveckling 
4 

  
8 - 2 - Bolagsstyrning 

4 
  

8 - 3 - Marknadsläget 
4 

  
8 - 4 - Bolagsinformation 

4 
  

8 - 5 - Tjänster och produkter 
4 

  
8 - 6 - Framtidsutsikter och mål 

4 
  

8 - 7 - VD ordet 
4 

  
8 - 8 - Miljöredovisning 

4 
  

8 - 9 - Stabilitet och hållbarhet 
4 

  
8 - 10 - Aktieinformation 

4 
  

8 - 11 - Personal och ”know-how” 
4 

  
8 - 12 - Riskfaktorer 

4 
  

8 - 13 - Förvaltnings- och revisionsberättelse 
4 

  
8 - 14 - Resultat- och balansräkningen 

4 
  

8 - 15 - Annat 
Avsnittet som angavs ovan utvärderas här 

  
8 - 15 - Annat 

4 
  

8 Kommentar 
Här kan man lämna kommentarer 

  
9 - 1 - Hur ofta anser Du det vara av nytta att återkomma till nedanstående del av årsre-

dovisningen? - Forskning och utveckling 
3 

  
9 - 2 - Bolagsstyrning 

3 
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9 - 3 - Marknadsläget 

3 
  

9 - 4 - Bolagsinformation 
3 

  
9 - 5 - Tjänster och produkter  

3 
  

9 - 6 – Framtidsutsikter och mål 
3 

  
9 - 7 - VD ordet 

3 
  

9 - 8 - Miljöredovisning 
3 

  
9 - 9 – Stabilitet och hållbarhet 

3 
  

9 - 10 - Aktieinformation 
3 

  
9 - 11 – Personal och ”know-how” 

3 
  

9 - 12 - Riskfaktorer 
3 

  
9 - 13 - Förvaltnings- och revisionsberättelse 

3 
  

9 - 14 - Resultat- och balansräkningen 
3 

  
9 - 15 - Annan 

Ytterligare avsnitt som man återkommer till skrivs här och bedöms 
  

9 - 15 - Annan 
3 

  
9 Kommentar 

Här kan man lämna kommentarer 
  

10 - 1 - Vilken av följande är den mest uppskattade informationen i årsredovisningen 
enligt Dig? - Noter och annan förklaring till siffrorna. 

Denna är viktigast för mig 
  

10 - 2 - Vilken av följande är den mest uppskattade informationen i årsredovisningen 
enligt Dig? - Förklaringar till uttalanden kring företagets framtid som till exempel olika 

typer av prognoser. 
Denna är viktigast för mig 

  
10 - 3 - Vilken av följande är den mest uppskattade informationen i årsredovisningen 

enligt Dig? - Historiska data. 
Denna är viktigast för mig 
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10 Kommentar 
Här kan man lämna kommentarer 

11 - 1 - Hur viktiga är följande källor för att Du ska kunna ta ett investeringsbeslut? - 
Hemsidan 

2 
  

11 - 2 - Årsredovisningen 
2 

  
11 - 3 - Kapitalmarknadsdagar och andra aktiviteter 

2 
  

11 - 4 - Personliga möten 
2 

  
11 - 5 - Andra externa informationskällor 

Här preciseras andra viktiga källor 
  

11 - 5 - Andra externa informationskällor 
2 

  
11 Kommentar 

Här kan man lämna kommentarer 
  

12 - 1 - Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget? - One-
on-One 

Ja 
  

12 - 2 - Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget? - 
Gruppmöte 

Ja 
  

12 - 3 - Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget? - Tele-
fonkonferens 

Ja 
  

12 - 4 - Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget? - Web-
casting 

Ja 
  

12 - 5 - Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget? - E-
post 

Ja 
  

12 - 6 - Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget? - Års-
redovisning 

Ja 
  

12 - 7 - Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget? - Kvar-
talsrapport 

Ja 
  

12 - 8 - Vilket eller vilka sätt föredrar Du för att erhålla information från företaget? - An-
nan 

Ja, jag föredrar att få information på följande sätt också... 
  

12 Denna annan information 
Andra sätt att tillgodogöra sig information lämnas här 
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12 Kommentar 

Här kan man lämna kommentarer 
  

13 - 1 - När Du värderar aktier hur ofta använder du någon av dessa aktievärderingstek-
niker? - Teknisk analys 

1 
  

13 - 2 - Fundamental analys 
1 

13 - 3 - Annan 
Ifall andra metoder används skriver man detta här 

  
13 - 3 - Annan 

1 
  

13 Kommentar 
Här kan man lämna kommentarer 

  
14 - 1 - Enligt Din åsikt, hur användbara är dessa tekniker vid värdering av aktier? - Tek-

nisk analys 
2 

  
14 - 2 - Fundamental analys 

2 
  

14 Kommentar 
Här kan man lämna kommentarer 

  
15. Tycker Du att årsredovisningen bistår med tillräcklig information för att Du ska kunna 

ta ett investeringsbeslut? 
Åsikterna lämnas här om informationen i årsredovisningen  

  
16. Anser Du att årsredovisningen innehåller sådan information som skulle kunna kortas 

ner eller elimineras helt? 
Här lämnas förslag på delar i årsredovisningen som är eventuellt överflödiga eller saknas 
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