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Abstract 
 
I denna magisteruppsats vill jag kvalitativt undersöka skillnader mellan olika yrkesgrupper 

inom aktiemarknaden och deras förhållningssätt till snabb, samtidig, korrekt, relevant och 

tillförlig information (noteringsavtalets krav på aktiemarknadsinformation). Jag vill dels 

undersöka om det är någon skillnad på hur man ser på en säker aktieinformation på olika nivåer 

inom sju olika yrkesgrupper och arbetsplatser som arbetar direkt med aktieinformation och dels 

sätta detta i relation till eventuella samband mellan den effektiva aktiemarknaden. Jag ska även 

studera de faktorer som marknaden kan använda för att minska osäkerheten och underlätta 

informationsflödet hos penningmarknadens aktörer. Detta eftersom att ansvaret för säker 

aktiemarknadsinformationen ligger på företagsnivå och att noteringsavtalet är otydligt 

formulerad och kan tolkas på det sätt att det omfattar många olika värderingar. Det i sin tur får 

betydelse för utvärdering av aktiekurser. Jag har sett att det finns vissa skillnader i de företagen 

som arbetar för att uppnå en säker aktieinformation. En del av personalen hade ingen klar 

uppfattning om hur viktigt det är med en säker aktiemarknadsinformation utan hänvisade till 

noteringsavtalet och årsredovisningsslagen. Generellt har jag kunnat se i undersökningen att de 

som arbetar med realtidsdistribuerad aktiekursinformation främst ser säker 

aktiemarknadsinformation som en fråga om informationssystem på välbeprövad och vältestad 

teknik och tekniska lösningar, medan de som arbetar med analys av finansiell information anser 

det vara en fråga om ett väl utbyggt system av revisorer och kontroll.  

  
Nyckelord: aktiemarknadsinformation, effektivaktiemarknad,  
                 snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig  
                 information.  
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Kapitel 1  -  Inledning  
  

Bakgrund 
Årsredovisningslagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1554) och 

Stockholmsbörsens noteringsavtal, speciellt aktiemarknadsinformations krav nämligen att 

tillförsäkra aktiemarknadens aktörer snabb, samtidig, korrekt, relevant och tillförlitigt, gjorde 

mig intresserad av att undersöka på vilket sätt man kan ge investerarna optimala förutsättningar 

för säker handel på svenska aktiemarknaden. 

För bolag vars aktie och värdepapper är noterade vid OM Stockholmsbörsen gäller ett 

betydande regelverk. Det grundläggande regelverket är noteringsavtalet. Enligt noteringsavtalet 

gäller det att ett bolag som inte uppfyller gällande krav för notering kan avnoteras. Dessa 

noteringskrav är en viktig del av regelverket. Noteringsavtalets bilaga 1 innehåller regler för 

hur bolagen skal löpande hålla aktiemarknaden informerad om sin verksamhet med avsikten  

att värdering av bolaget skall bli så rättvisande som möjligt. 

Börsbolagen måste även följa tillämpliga lagar, framför allt aktiebolagslagen, bokföringslagen 

och årsredovisningslagarna. Noteringsavtalet bestämmelser bör tolkas med utgångspunk från 

deras syfte, nämligen att tillförsäkra aktiemarknadens aktörer snabbt, samtidigt, korrekt, 

relevant och med tillförlitlig information. (Börsregler, 2001,s 7- 21)  

I bilaga 1-  Aktiemarknadsinformation punkt 2 anger att: 
”Bolaget skall ha en egen hemsida på Internet där all offentliggjord information från 

bolaget till aktiemarknaden skall, om inte särskilda skäll föreligger, finnas tillgänglig 

minst ett år tillbaka i tiden.” (Börsregler, 2001 s. 22) 

 

Enligt noteringsavtalet skall informationen finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kravet 

på omedelbarhet avser att alla aktörer på aktiemarknaden har tillgång till samma information 

samtidigt. Även i bilaga 1 punkt 2 utpekas att: 
”Information enligt noteringsavtal skall vara korrekt, relevant och tillförlitlig.”  

  (Börsregler, 2001, s. 24)    

 

Men vad innebär det egentligen att information skall vara korrekt, relevant och tillförlitlig. 

Rent allmänt är det naturligtvis en fråga om att bestämmelserna bör tolkas utifrån bolagets 

egna utgångspunkter. Stockholmsbörsen tolkning av bestämmelsen betonar att bolagets 

information inte får vara vilseledande eller felaktig. Kravet på relevant innebär att information 
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skall innehålla god vägledning vid bedömning av aktiekursen. Information måste vara 

fullständig i förhållande till kostnaderna för att vara tillförlitlig osv. (Börsregler, 2001, s. 25) 

Samtidigt utgående från noteringsavtalet en del bestämmelser, handledning och råd för 

hantering av informationsflöde i aktiemarknaden. Bestämmelserna bör tolkas individuellt och 

på ett korrekt sätt. Det kan tyckas vara märkligt att enligt noteringsavtalet bör 

informationsflödet tillförsäkra aktiemarknadens aktörer för säker aktiehandel på svenska 

aktiemarknaden.  

 
”Enligt den allmänna rådgivningen från börsen har analytiker en central roll 

på aktiemarknaden och det är viktigt att de har möjlighet att ta kontakt med 

olika bolag och få tillgång till information som ger de en bättre förståelse för 

bolagets verksamhet. Dessa kontakter bör hanteras på korrekt sätt. Annars 

kan bolaget bryta mot noteringsavtalets förbud att lämna selektiv 

information.” (Börsregler, 2000, s. 49) 

 
En god redovisningssed skall även tillämpas. God redovisningssed framställs av 

årsredovisningslagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1554). Lagarna 

beskriver årsredovisningsinformationens kvalitativa egenskaper för aktiemarknadsbolag. 

Bland annat står det att det inte är möjligt att samtidigt distribuera årsredovisningen till 

marknadens alla aktörer.  Och på grund av detta får den tryckta årsredovisningen inte innehålla 

ny kurspåverkade information. (börsregler, 2001, s 26- 27)  

 

1.2  Problemformulering 
På vilket sätt kan investerarna få optimala förutsättningar för en säker handel på svenska 

aktiemarknaden?  

För att kunna analysera detta ska jag identifiera faktorerna snabba, korrekta, samtidiga, 

relevanta och tillförlitlig information som möjligtvis påverkar penningmarknaden och utgå från 

marknadens informationsflöde.   

Denna huvudfråga leder vidare till frågor som: 

– Hur viktig anses det vara med att aktieinformationen är snabb, korrekt, samtidig, relevant 

    och tillförlitlig? 

- Hur arbetar man för att uppnå snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlitlig 

  information i aktiemarknaden? 

- Vilka förutsättningar  finns i marknaden för att investerare kunna få säker 
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   aktieinformation? 

– Vilka faktorer anses marknaden kunna använda för att minska osäkerheten och underlätta 

aktieinformationen? 

Värderas snabba, korrekta, samtidiga, relevanta, tillförliga information i aktiemarknaden på 

olika sätt? Den fråga leder vidare till frågor som; hur påverkar dessa värderingar 

penningmarknadens aktörer och deras arbetssätt för att underlättar informationsflödet? 

Är det så att varierande värderingar möjligtvis inspirerar investerarens beslutstrategi?   

 

1.3  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka olika förhållningssätt till och förutsättningar för säker 

aktieinformation på svenska aktiemarknaden. För att kunna genomföra detta ska jag identifiera 

faktorerna snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig information som möjligtvis påverkar 

aktievärderingen och utgå från teorin om den effektiva aktiemarknaden. 

 

Med att förhålla sig menar jag dels hur viktig det uppfattas och dels hur man arbetar för att 

uppnå säker aktieinformation.   

 Jag ska även studera de faktorer som marknaden kan använda för att minska osäkerheten och 

underlätta informationsflödet hos penningmarknadens aktörer. 

 

1.4 Avgränsning 
Undersökningen avser att begränsas till företag listade på Stockholmsbörsens A– listan mest 

omsatta. Jag vill inte undersöka hur de förtagen som börsnoterades förbereder sig för att klara 

kravet på informationsgivning. Min ambition är att undersöka olika förhållningssätt till och 

förutsättningar för Stockholmsbörsens krav på aktieinformation nämligen att tillförsäkra 

aktiemarknadens aktörer snabb, samtidig, korrekt, relevant och tillförligt information.  
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Kapitel 2  -  Metod 
 

2.1  Inledning 
Detta kapitel inleds med en figur som presenterar mina valda vetenskapliga metoder. Detta har 

jag gjort för att läsaren ska lättare kunna följa de förhållningssätt och metodval som uppsatsen 

grundar sig på. Därefter kommer jag att redovisa hur jag gått till väga gällande datasamlingen. 

Under varje rubrik ges en diskussion kring de val som jag har gjort. Bland annat redogörs hur 

jag genomförde urval och intervjuundersökningen och beskrivning av arbetsgång i detta arbete.          

                                  

ARBETSGÅNG 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Figur1. Metodsval. Egen bearbetning   
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2.2 Forskningsstrategier   

 
2.2.1  Fallstudie – undersökning 
Fallstudie undersökning innebär både en utbildningsmetod och en speciell form av empirisk 

undersökning. I allmänt menar man med en fallstudie en undersökning, där 

undersökningsenheterna studeras intensivt. Intensivt kan innebära att många aspekter studeras 

samtidigt under en lång tidsperiod. (Schyberger 1976, s.91). Samtidigt syftar fallstudie på att 

enheter studeras i en naturlig miljö. Fallstudie baserar på process och relationer. ( Denscombe 

2000, s. 41).  Bell (1993, s 15) anser att datainsamling i fallstudie går ut på att samla 

information osystematisk och detta innebär intervjuer, observationer och andra metoder. 

Forskaren kan använda de insamlingsmetoder som passar bäst till uppgiften. 

 

2.2.2 Surveyundersökning och experimentundersökning 
 

I en Surveyundersökning finner man ofta en variabel med en samvariabel, exempelvis inkomst 

med konsumtion, kön med yrke, etc. I många fall är det till och med svårt att i en del 

undersökningar klargöra vilket av två samvarieranden och variabler, som är beroende och 

vilken är oberoende. För att kunna belysa orsakssambandet behövs en speciell uppläggning av 

en undersökning. Däremot experimentundersökning är det en oberoende variabel och 

experimentvariabel, som vi mixar. Vi avläser sedan förändringar på den beroende variabeln. 

(Schyberger 1976, s 105-106). Dencombe (2000, s 13) antar att en god surveyundersökning ger 

pålitlighet och forskaren kan generalisera resultatet. Surveyundersökning har en bred 

verklighetsanknytning.  
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2.2.3  Undersökningens forskningsstrategi (planläggning)  

Denna uppsats passar in på beskrivningen av en fallstudie. Uppsatsen handlar om en komplex 

studie kombinerad av aktiemarknadsinformationens kvalitativa egenskaper nämligen 

identifiering av variablerna snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförligt information som 

möjligtvis påverkar aktievärderingen. Följande figur visar kombinationen av antal 

undersökningsvariabler och antal undersöknings enheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figur2.  Egen bearbetning    
 

Samtidigt belyser figuren hur undersökningssituationer påverkas av olika faktorer och leder till 

olika kombinationer av antal variabler och antal enheter.  

Problemet med en fallstudie är svårigheter att generalisera från undersökningsobjekten till en 

generell population. (Schyberger, 1976) Varför använder jag fallstudie i min undersökning? Ett 

skäl är att den situation som jag undersöker är mycket komplex. Fallmetoden blir en metod för 

kombination av komplexa händelser. Varför jag skall studera en faktor när andra faktorer 

behövs för att arbeta med undersökningen? Denscombe (2000, s.50) anser att forskaren därför 

måste ta med tillräckliga många faktorer i analysen, om hur det här fallet kan jämföras med 

andra i samma kategori. Jag kommer att undersöka uppsatsens frågeställningar med hjälp av 

olika data och källor.  
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2.3 Forskningsansats 
Forskaren ska beskriva sitt förhållningssätt till materialet, sin metod. Både beskrivning av 

materialet och metoden ska relateras till arbetets problemformulering och till den 

bakomliggande teorin. (Hartman 2003, s.43) 

Samtidigt anser Schyberger (1976) att forskningsansatsens syfte är att resonera hur slutsatsen 

ska bildas i formella och empiriska vetenskaper. 

 

 2.3.1 Deduktiv ansats 

Arbnor & Bjerke (1994) anser att deduktiv ansats karakteriserar de formella vetenskaperna. 

Utmärkande för deduktiva ansatser är att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig 

om den är logiskt sammanhängande. Är grunderna sanna blir slutsatsen övertygande. Men 

teorierna kan vara falska. Då blir också slutsatsen falsk, även om den är logiskt giltig. 

(Schyberger 1976, s.4).  

 

2.3.2  Induktiv ansats 
Hartman (2003, s.43) betonar att med induktiv ansats anses att forskaren skall skapa teorier 

genom att samla information. Forskaren ska upptäcka något genom sina observationer.  

Induktiv ansats innebär att forskaren drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska 

fakta.(Arbnor & Bjerke 1994)  

På samma sätt tycker Andersson (1994. s.144) att forskaren skapar teorier utifrån de fakta som 

hon/han upptäckte under sina observationer. Dessa observationer ska inte styras av någon teori 

och  analyseras sedan för att finna möjliga relationer. Dessa relationer blir hypoteser som bildar 

generella relationssatser.  

 

2.3.3  Undersökningens forskningsansats  
Jag vill se om de befintliga teorierna stämmer med verkligheten. Samtidigt ska jag försöka 

förstärka eller förklara dessa teorier. Jag väljer en deduktiv ansats för min studie. Med andra 

ord ska jag försöka dra en logisk slutsats.  
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2.4 Bearbetning av samlade information  
Patel, R & Davidson, B (1991, s.90-91) anser att när vi har samlat in information behöver vi 

systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor vi ställt.  

De metoder som finns för att bearbeta information kan vara statiska metoder. Statiska metoder 

kan användas för analys av information i numerisk form till metoder för tolkning av 

textmaterial. Statiska metoder kallas för kvantitativa metoder och tolkning av textmaterial 

kallas kvalitativa metoder.  

 

2.4.1 Kvantitativa bearbetningar  
Statistik är den vetenskap inom vilken man behandlar olika sätt att kvantitativt bearbeta 

information. Statistiken används för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet, 

och på detta sätt belysa forskningsproblemet. Statistik är ett verktyg för forskaren där han kan  

ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. (Patel & Davidson, 1991, s.90-91)  

 

2.4.2 Kvalitativ bearbetning 
Patel, R & Davidson, B (1991, s.99) anser att syftet med kvalitativa undersökningar är att 

skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentisera kunskap som erhålles från 

kvantitativa metoder. Forskaren vill försöka förstå och analysera helheter och vill se struktur 

och sammanhang. När forskaren gör en kvalitativ bearbetning arbetar med ett textmaterial som 

samlades genom intervjuer. Kvalitativa undersökningar är tids och arbetskrävande. Holme & 

Svang menar att det är ofta praktiskt att göra löpande analyser när vi arbetar med kvalitativa 

undersökningar. Detta är en aspekt som skiljer kvalitativa undersökningar från kvantitativa, där 

vi vanligen väntar med analys tills all material är insamlat.  
 

2.4.3 Undersökningens bearbetning av samlade information 
Jag har valt en kvalitativ bearbetning av samlad information i min undersökning. Jag kommer 

och fokusera på djup information från olika aktörer. De bakomliggande elementerna (sanna, 

korrekta, relevant, samtidig, tillförlig information) kan inte förklaras med kvantitativa metoder. 

Jag kommer och göra löpande analyser. Jag ska försöka förstå helheten och upptäcka 

sammanhanget och förklara påverkan elementerna på aktiemarknaden.  
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2.5 Tekniker för att samla in information 
Patel & Davidson (1991, s 60) anser att både intervjuer och enkäter, dvs. frågeformulär, är 

olika tekniker för att samla information. Teknikerna har en del gemensamt, men också att det 

finns sådant som skiljer dem åt.  

Jag kommer att använda primärdata som jag har samlat genom intervjuer med en del av 

personer som arbetar i finansbranschen. Jag har valt att intervjua sju personer. Att samla 

information genom intervju är tidskrävande och det skulle vara omöjligt att intervjua många 

personer i aktiemarknaden. Det finns fyra olika metoder för att samla in information nämligen 

observation, intervjuer, frågeformulär och skriftliga källor. 

Observation: Patel & Davidson (1991, s.74) anser att observation är en av de veteskapliga 

teknikerna för att samla in information. Observation måste vara systematiskt planerade och 

information måste registreras systematiskt. Observationsteknik används framförallt inom 

beteende områden och utvecklingar i naturliga situationer. Denscombe (2000) anser att 

fördelen med observation tekniken är att forskaren får stora, direkta informationer. Därmed 

tycker Patel & Davidson (1991, s.75) att det som brukar tas upp som en nackdel med 

observation är att den är dyr och tidskrävande. Övriga nackdelar är att beteende studeras i 

naturliga sammanhang när de faktiskt inträffar, men när vet vi de faktiskt inträffat? Och har  

fångat vi spontana beteenden? 

Intervju: med intervju menar man att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför 

intervjun, men intervjuer kan även genomförs via ett telefonsamtal. Man kan koppla ihop 

enkäter med formulär som skickas per post, men det finns också ”enkät under ledning” där man 

tar med sig formuläret som ska besvara den så att man kan hjälpa till och eventuellt förtydliga i 

vissa synpunkter. ( Patel & Davidson, 1991, s.60) När vi arbetar med frågor för att samla 

information måste vi tänka på två aspekter. Dels måste vi tänka på frågornas utformning. Detta 

kallas standardisering. Dels måste vi fundera på att på vilket sätt frågorna är fria för 

intervjupersonen att tolka fritt beroende på deras tidigare erfarenheter. Detta kallas grad av 

strukturering. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för 

intervjupersonen att svara inom. Denscombe (2000) anser att om man använder sig frågor med 

fasta svarsalternativ, är dessa frågor helt strukturerade. Använder man sig öppna frågor är 

graden av strukturering beroende av hur man har formulerat frågan. Denscombe (200, s.163) 

anser att med hjälp av intervjumetoden samlar forskare djupare och mer detaljerad information. 

Samtidigt är intervjumetoden mycket tidskrävande. Ett annat problem vid intervjuer är att 
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intervjuaren, utan att själv märka det, uttrycker sina förväntningar och värderingar och påverkar 

därmed den intervjuades svar.    

 

Enkät eller frågeformulär är en teknik för att samla information. Både Intervjuer och enkäter 

bygger på frågor. Det innebär att vi hänvisas till individens villighet att svara på frågor.  Patel 

& Davidson (1991, s.64), anser att frågeformulär ska inledas med neutrala frågor. Frågorna 

skall börjas med de bakgrundsvariabler som vi behöver information för. Det är viktigt att 

forskaren med hjälp av varierande frågor, motiverar respondenterna för att de svarar på 

samtliga frågor.   

 

Litteraturundersökning - Decombe (2000, s.201) anser att skriftliga källor kan användas för 

att ge bakgrundsinformation för olika forskningsprojekt. Forskaren kan få tillgång till stora 

mängder information. Men samtidigt måste forskaren göra en granskning av hur tillförlitliga 

källorna är.  

 

2.5.1 Undersökningens datasamlingsmetod    
En stor del av mitt arbete har omfattat av att studera litteratur som kan användas för att 

precisera uppsatsens problemområde och hur det diskuteras. Jag har valt att använda mig av 

olika typer litteratur inom aktiemarknaden för att samla en del grundläggande data inom 

området. Sedan ska jag samla information med hjälp av olika informella intervjuer.  

 

2.6  Typ av vetenskapligintervju     
Intervju bygger på frågor. Det innebär att vi hänvisar till individens villighet att svara på dessa 

frågor. Det finns tre typer vetenskapligintervjuer nämligen strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer.  

 

2.6.1 Strukturerade intervjuer 
Patel & Davidson (1991, s. 60-61) anser att strukturerade intervjuer bygger på fasta frågor som 

ställs till alla deltagare i en undersökning. Intervjupersoner ska svara på identiska frågor i 

samma ordning. Vid strukturerade intervjuer ställer vi lika frågor i exakt samma ordning till 

varje intervjuperson. Strukturerade intervju kallas för standardiserade intervju. Man använder 

standardiserade intervju för att mäta och kunna jämföra och generalisera. En helt strukturerad 

intervju kan också skrivas ner och då har vi i en början till en enkät.       
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2.6.2 Ostrukturerade intervjuer 
Johansson & Svender (2004, s 24-25) anser att ostrukturerade intervjuer bygger på fritt 

formulerade frågor, som varieras på olika sätt. Detta kan man kalla för en kvalitativ intervju. 

Ostrukturerade intervjuer är viktiga att känna till, eftersom att de, tillsammans med kvalitativa 

observationer, är den primära metoden för att få fram den information man vanligen söker i 

undersökningen. Den ger den information som gör det möjligt att förstå intervjupersonens 

attityder, förkunskaper, värderingar och intressen. I den kvalitativa intervjun är endast 

frågeområdena bestämda, medan frågorna kan varierar från intervju till intervju, beroende på 

vilka aspekter denne tar upp. Syftet med ostrukturerade intervjuer är att få den intervjuade att 

utveckla sina tankar.  

 

2.6.3 Semistrukturerade intervjuer 
Enligt Denscombe (2000) använder forskaren en färdig lista på ämnen och det finns en del 

frågor som ska besvaras. Forskaren formulerar öppna frågor med hjälp av olika tekniker. Det 

finns en teknik som kallas tratt-teknik. Denna innebär att forskaren börjar med stora öppna 

frågor, sen går över till mer specifika frågor. Patel & Davidson (1991, s.65) anser att denna 

teknik är motiverande och aktiverande i början. Ett annat sätt att formulera frågorna kallas 

omvänd tratt- teknik. Denna innebär att forskaren först ger specifika frågor om olika aspekter 

för att sedan avsluta med övergripande frågor. Patel & Davidson (1991) betonar att man 

använder tratt-teknik oftast när man vill ta reda på respondenternas inställning till något som 

man  inte förväntar sig att personen ska svara. Frågorna har en bestämd åsikt. Omvänds tratt- 

teknik hjälper respondenterna att tänka genom området och bilda sig en uppfattning under tiden 

som frågorna besvaras. Denscombe (2000) anser att vid semistrukturerade intervjuer är svaren 

mer öppna än strukturerade vid intervju. Intervjupersoner tillåts utveckla sina tankar angående 

frågornas område.   

 

2.6.4 Undersökningens intervjutyp 
Jag kommer att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Jag ska formulera öppna frågor 

med hjälp av omvänd tratt- teknik. Jag vill att respondenterna tänka igenom ämnet nämligen 

aktieinformationens kvalitativa egenskaper. Jag använder semistrukturerade intervjuer, därför 

att jag har begränsat antalet bakomliggande faktorer till nämligen sanna, korrekt, relevant, 
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samtidig och tillförligt information. Jag vill att intervjupersonerna ska utveckla sina tankar och 

svar. På det sätt kan jag samla in kvalitativ data och information.   

 

2.7  Urval  
 

2. 7.1   Urvalsmetoder  
Enligt Denscombe (2000, s.19,23,35) finns det två grundläggande urvalsmetoder: 

Sannolikhetsurval och Ickesannolikhetsurval.  

- Sannolikhetsurval innebär att intervjupersonerna har valts ut. Detta för att forskaren antar att 

personer bör vara sannolikt representativa för av den population som ska undersökas. 

Forskaren försöker följa de statiska lagarna (bland annat slumpmässigt, stratifierar, 

systematiskt urval) så att varje person ska ha lika stor chans att komma med i urvalet.  

- Icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren inte använder ett slumpmässigt urval. Detta 

kanske påverkar informationens sannolikhetsgrad. Men om det är svårt att genomföra ett 

sannolikhetsurval, kan forskaren använda ickesannolikhetsurval metoden. Det finns även 

teoretisk -, snöbolls -, subjektivs -, och tillförlighets urval. Vid teoriskt urval bygger på 

forskarens teoriska synpunkter i valet av personer. Vid snöbollsurval är effektiviteten i fokus. 

Subjektivitetsurval innebär att forskaren kan välja intervjupersoner som han/hon anser att har 

en avgörande betydelse för undersökningen. Vid tillfällighetsurval väljer man de personer 

som finns till hands.   

 

2.7.2 Undersökningens urvalsmetod 
Jag har valt att använda mig ett icke-sannolikhetsurval. Jag ska handplocka intervjupersoner 

som arbetar med olika arbetsuppgifter inom finansbranschen. Jag ska välja de personer som har 

en sannolik kännedom av aktiemarknaden samt vars åsikter har avgörande betydelse för 

undersökningen. Detta passar till en subjektiv urvalsmetod.   

  

2.8  Validitet och Reliabilitet 
 

2.8.1 Validitet 
”Kravet på validitet innebär att ett forskningsmaterial ska vara relevant för 
problemställningen, både när det gäller avgränsningar och djup. 
Forskningsmaterialet ska inte bara ha med saken att göra, det ska också finnas en 
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harmoni mellan material och problem. Saknas en sådan förståelse är antigen 
problemställningen felformulerad, eller också har materialet en bristande validitet.”.                      
.(Hartman 2003, s. 44) 

 

Patel & Davidson (1991, s 85) anser att när vi använder oss utav en del instrument för att samla 

information uppstår problemet att vi inte vet om att vi får den information vi söker. Då bör vi 

veta om undersökningen har god validitet.  

- Två sätt att mätta validiteten: 
 
Patel & Davidson (1991, s.87-88) anser att forskaren kan mäta validiteten genom följande 

metod: 

– Innehållsvaliditet handlar om att någon utomstående gör en logisk analys av innehållet i 

instrument.   

– Den samtliga validiteten innebär att vi måste pröva instrumentet på någon grupp som liknar 

den grupp som instrumentet är planerat för. Ibland handlar om att vi använder en annan teknik 

och undersöker samma sak ( t.ex. resulterat på en enkät eller en observation jämföras) 

 

2.8.2  Reliabilitet 
Hartman (2003, s.44-45) inser att kravet på reliabilitet innebär att man ska kunna lita på sina 

data, oavsett forskningsmaterialets karaktär. Det måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt 

sätt. Vi bör veta att vi har god en validitet. Är materialet äkta? Vad en respondent minns och 

berättar beror på vilka olika intressen som finns i sammanhang. Patel & Davidson (1991, s 85) 

betonar att det finns ett visst förhållande mellan validitet och reliabilitet och presenterar tre 

tumregler: ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”, ”Låg reliabilitet ger låg 

validitet” och ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”.  

 

Patel & Davidson (1991, s.88) påkar på: 

 - Interbedömarreliabilitet innebär att kontrollera reliabiliteten genom att till exempel använda 

oss av utav två observatörer vid observationer.   

- Intervjueffekten är ett resultat av forskarens uppförande under intervju. Till exempel om vi 

använder oss av en  enkät måste vi se till att frågornas formulering inte går att missuppfattas.   

Dahmström (2000, s.264) anser att vid en intervju kan det också uppstå en intervjueffekt när 

det gäller att ställa känsliga frågor och forskaren bör minska sociala intryck på 

intervjupersonen. Samtidigt Patel & Davidson (1991, s.87) påpekar att för att kontrollera god 
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reliabiliteten vid intervjun, kan forskaren få hjälp av en annan person som kan vara närvarande 

under intervjun.  

 

2.8.3 Undersökningens kontroll av validitet och reliabilitet  
För att få så stor spridning som möjlighet anseende nivå, variation av synpunkter och 

varierande uppfattningar av aktiemarknadens information, kommer jag att intervjua 

representanter från ett antal inblandade aktörer som arbetar med eller påverkar på 

informationsflödet. Därför tror jag att jag skulle kunna erhålla mig en god validitet. Jag har 

gjort en noggrann granskning av sekundärdata vilket jag antar att undersökningens instrument 

försäkrade resultat om en god validitet och reliabilitet. Jag kommer att mejla en frågelapp till 

intervjupersoner före intervjun. Detta för att respondenterna ska ha fått chansen att kunna tänka 

igenom ämnet, känna sig trygg och inte bli överraskad av känsliga frågor vid intervjun. För att 

minska intervjueffekten ska jag be en vän följa med mig och sköta bandinspelningen. 

Respondenterna får kontrollera mina uppfattningar av intervjun vilket jag tror är en bra metod 

för att minska missförståndet.     
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Kapitel 3  -  Tidigare forskning 
 

En del av mitt arbete har omfattats av att studera litteratur som kan användas för att identifiera 

och precisera vad faktorerna snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig information kan 

vara och hur det diskuteras. Resultatet av sökningar på Libris, och Internet, av litteratur 

relaterade till olika förhållningssätt till och förutsättningar för säker aktieinformation på den 

svenska aktiemarkanden och närliggande områden, visar en stark övervikt av börsintroduktion 

inriktade på studier. Jag har inte funnit någon tidigare studie specifikt inriktad på olika 

förhållningssätt till och förutsättningar för en säker aktieinformation på svenska 

aktiemarknaden.  Jag har ändå hittat en del undersökningar som jag har läst för att skapa en 

grund förståelse av aktiemarknadens informationsflöde.  
 

3.1  Lindholm och Westergren 
Veronica Lindholm och Anna Westergren (2002) har undersökt hur ett bolag som börsnoteras 

förbereder sig för att klara av kraven på informationsgivning. De undersöker olika saker bland 

annat om företagskommunikation, styrsystem och organisation påverkas vid en 

börsintroduktion för att uppfylla kraven på informationsgivning. De undersöker även om det 

går att hitta faktorer som kan påverka marknadens informationshantering. De anser att det inte 

finns någon undersökning direkt inriktad på informationshantering. De hittade en del studier 

om strategiförändringar vid börsintroduktion. De skriver: 

 

”Genom vår undersökning har vi kommit fram till att ett väl förberett företag med 

kompetent ledning och stabila rutiner är en god förutsättning för en problemfri verkan 

på börsen, framförallt vad gällande informationshantering. Noggranna förberedelser 

ger en bra utgångspunkt för goda relationer med media och analytiker och därmed en 

positiv framställning även för allmänheten. Vi anser att det är essentiellt att veta hur 

media och analytiker bör hanteras, vilken information de vill ha och bör få, samt hur de 

agerar. Företag bör även förbereda sig genom att studera de lagar och regler som 

förekommer för börsnoterade företag samt öva på att ta fram relevant 

informationsgivning. Lagöverträdelser är det vitalt att information om vilka regler som 

gäller distribueras till alla i företaget på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vi finner det 

positivt att företagen har en god kontakt med Stockholmsbörsen då detta medför högre 

kvalitet på informationsgivningen samt motverkar risken för lagbrott. Inför 

presskonferenser och övrig informationsgivning är det viktigt att en korrekt information 

har tagits fram samt att de som presenterar informationen vet vad de får säga och inte, 
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samt att de följer lagar och regler. Genom att inte kommentera rykten förhindras det att 

de förstoras och det ger heller inte analytiker möjligheten att tolka 

kommentarer om ryktet. Åtgärder som företag bör vidtaga för att förhindra 

informationsläckor är att hålla väsentlig information, exempelvis kurspåverkande 

information inom en liten grupp, vara försiktig med sin dator och låsa in känslig 

information. Företag bör vara noga med att snabbt ge ut kurspåverkande information 

då problematiken med informationsläckor kan elimineras.” (s. 69) 

 

3.2 Gottmark, Axell och Svensson 
Paula Axell, Anna Gottmark och Maria Svantesson (2002) undersöker såväl teoretiskt som 

praktiskt om vilken roll IR spelar på den svenska aktiemarknaden. De vill öka förståelsen för 

dess roll på aktiemarknaden och de vill veta hur informationen från IR används och vilket 

värde den tillmäts av mottagare och av givare. De drar slutsatserna att: 
” Undersökningen lyfte fram att Investor Relations roll är mångfacetterad och 

komplicerad. Den främsta motsättningen ligger i dess roll som förtroendeskapare 

samtidigt som den har en marknadsföringsroll. En annan upptäckt som gjordes var att 

IR:s verksamhet ibland blir av selektiv och kurspåverkande karaktär och att denna 

företeelse i vissa fall är direkt relaterad till uppdelningen mellan ägare och ledning och 

en produkt av de problem som kallas agentproblem. Således kan IR:s verksamhet ses 

som en agentkostnad och som en effekt av det kontrollbehov som uppstått ur 

uppdelningen mellan företag och investerare. IR blir särskilt en agentkostnad då 

informationen används för att påverka investerarnas eller börskursens beteende. Vi 

har även kunnat se ett tydligt mönster att investerarna anser att IR kommer att få en 

ökad betydelse även i framtiden. Dess roll idag uppfattar vi som en kombination av 

marknadsföring och informationsförmedling samtidigt som IR kan ses som en 

nödvändig agentkostnad.” (s. 3) 

  

 3.3  Svensson och Svensson 
 Eleonore Svensson och Sofia Svensson (2003) har gjort undersökningar för att få en så 

effektiv aktiemarknad som möjligt – med vilket tidsintervall bör börsnoterade företag 

offentliggöra finansiella rapporter? Undersökningens resultat är: 

 

 ”Då de kostnader ett tätare rapporteringsintervall är behäftat med skulle orsaka en 

mindre effektiv aktiemarknad än den nuvarande finner vi kvartalsvis extern 

rapportering optimalt. Emellertid blir den bild som företagen förmedlar mer rättvisande 

om andelen icke-finansiell information i delårsrapporter och årsredovisningar ökas 
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liksom om försäljningsstatistik publiceras månadsvis mellan rapporteringstillfällena.” ( 

s. 2) 

 

3.4   Johanson och Sundblad  
Andreas Johanson och Thomas Sundblad (2004) har undersökt på vilka sätt 

informationsflödet, rådande börsklimat och banksyndikats sammanställning, påverkar 

prissättningen och värderingen av Telia-aktien. De har kommit fram till att: 

 
” De tre faktorerna enskilt, försvårade för aktiemarknaden att vara effektiv och 

göra en rättvisande värdering. Vi kan av vår undersökning även konstatera att 

de tre tillsammans, men framförallt faktorn rådande börsklimat, gjorde att Telia-

aktien blev övervärderad vid börsintroduktionen år 2000.” (s. 2)  

 

3.5  Johansson, Mallmén och Nordström  
Anders Johansson, Jonas Mallmén och Anders Nordström (1998) har undersökt hur 

fondredovisningen bör presenteras för att möjliggöra en korrekt bedömning av svenska 

aktiefonder. De drar denna slutsats om fondmaterialundersökningen: 

 
” Undersökningen visar att det råder brister i den information som ges till 

investerare, inte minst vad gäller investeringens påverkan av valutor. Vidare 

framgår stora skillnader i presentationen av information. Därmed föreligger enligt 

undersökningen behov av standardisering av information.” ( s. 9)   

 

3.6  Andersson och Eriksson  
Pähr Andersson och Fredrik Eriksson (1998) har undersökt vilka faktorer som är 

viktiga vid ett investeringsbeslut. De har kommit fram till att informationen ska 

vara tillförlitlig. Företagets ledarstil påverkar tillväxten. En del faktorer bland annat 

bestämd strategi och rätt kommunikations hantering och ledarskap erfarenheter 

påverkar investeringsbesluten.  
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Kapitel 4   -   Teori 
 
 
4.1  Aktiemarknad 
 
Aktiemarknaden kan karaktäriseras som en marknad som ger företagen ett riskvilligt kapital 

och ger möjligheter till riskspridning och riskomfördelning. (Hägg (1988, s.25)  

Vindell & Ridder (1987, s.3) anser att aktiemarknadens huvuduppgift är att förmedla 

riskkapital från investerare till företag samt att bilda priser på detta kapital. Det finns två sorters 

aktiemarknader: primär- resp. sekundärmarknader. På primärmarknaden säljer företagen aktier 

direkt till investerarna. Detta för att det finns en omedelbar koppling till kapitaltillskott. 

Sekundärmarknaden däremot är en andrahandsmarknad, där placeraren inte är involverad i 

handeln med sina egna aktier. På denna marknad, värderas informations läge och 

framtidsutsikter, vilket återspeglas i aktiepriset. Därmed belyser sekundärmarknaden de 

möjligheter som placeraren kan skaffa nytt kapital på marknaden. Palepu & Healy (2000) 

Presenterar följande modell för kapitalmarknadens informationsflöde. 

 

 
 
Figur3.  KapitalmarKnads informationsflöde  ( Palepu & Healy 2000, s 1-2) 
 
” ...Figur  provides a schematic representation of how capital market typically work. Saving i 

any economy are widely distribudte among households. There are usually many new 

entrepreneurs and exiting companies that would like to attract these saving to fund their 

business ideas. While both saves and entrepreneurs would like to do business with each other, 

matching savings to business investment opportunities is complicated for at least two reasons. 

First, entrepreneurs typically have better information than savers on the value of business 
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investment opportunities. Second, communication by entrepreneurs to investors is not 

completely credible because investors know entrepreneurs have an incentive to inflate the value 

of their ideas.” ( Palepu & Healy, 2000, s 1-2) 

För att förhindra dessa dilemman stödjer ett antal analytiker placerarna att värdera upplysningar 

och bekräfta informationens trovärdighet genom att bedöma nämligen att dessa är korrekt, 

relevant och tillförlitligt information. Analytikerna analyserar investerarnas valmöjligheter. För 

att detta ska fungera detta behöver analytikern en del analysverktyg som bland annat teorier om 

en effektiv aktiemarknad. 

 

Vinell & Ridder (1987, s17) anser att inga investeringar är säkra. Av två placeringar som 

med en viss tid förväntas ge samma avkastning, väljer den rationelle investeraren den som 

innehåller lägst risk. Investeraren ökar risken endast om den förväntade avkastningen stiger. 

Investerare kan bilda olika kombinationer av risk och avkastning. Risk definieras som den 

förväntade avkastning som är önskemålet med en investering. Författarna drar slutsats att det 

finns två slag underlag för riskbedömning:  

1-subjektiv- värderingen utgår från aktieplacerarens analys av företagets karaktär. Detta kan 

innebära företagets produkter, konkurrensläge samt realkapitalet. 

 2- statistik – bedömning kopplas till historien om en god informationskälla för beslut. Detta 

innebär att aktien som har haft visa egenskaper under en period antas att behålla dessa även 

framöver. Med andra ord mäts aktiens risk utifrån historiska data. (Vinell & Ridder,1987, 

s.17) 

  
4.2  Teorin om den effektiva aktiemarknaden  
 
Hägg (1988, s.25) anser att aktiemarknadens informationseffektivitet kan karakteriseras 

karaktäriseras som aktiemarknadens förmåga till informationsbearbetning. Hägg menar att 

undersökning av den effektiva aktiemarknaden har en lång historia. På 1950-talet började 

statistiker undersöka tids serier över aktiekursernas utveckling. De kunde se ett systematik 

mönster över kursutvecklingen. De ansåg att det fanns någon slags naturlig systematik i 

aktiekursernas rörelse. Man kunde utesluta att aktiekurserna följde en s.k. Random walk. Detta 

innebär att morgondagens aktiepris skulle vara lika med dagens pris plus en ren slumpfaktor  

(Morgondagens aktiepris = Dagens pris + en ren slumpfaktor). Dessa studier var en reaktion 

mot den s.k. tekniska analysen. Denna går ut på att man genom en noggrann undersökning av 
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aktiekursernas historiska utveckling försöka finna ett mönster. Och med hjälp av det mönstret 

kunna göra systematiska vinster genom att köpa och sälja vid rätt tidpunkt.  

 
En annan teori utvecklades av forskaren Samuelson (1965). Han skrev i en artikel att priserna 

på aktier kommer att följa en random walk i förutsättningen att marknaden på ett effektivt sätt 

utnyttjar tillgänglig information. Han menar att när ny information kommer på marknaden som 

är relevant och tillförligt dessa informationen bearbetas, återspeglas detta på aktiepriserna. Med 

ny information menas de händelser som är helt slumpmässiga och att prisutvecklingen följer en 

random walk. Teorin betonar att marknaden visar krav på effektiv informationsbearbetning. 

Fama (1970) introducerade begreppet marknadseffektivitet (market efficincy). Enligt Fama är 

en marknad effektiv om priserna alltid återspeglar relevant information.  

  
Aktiekurserna bevakas av tusentals intresserade placerare på aktiemarknaden. Många av de är 

professionella inom området. De har tillgång till all tänkbar information. Varje nyhet som 

påverkar aktiemarknaden och individuella bolag analyseras och påverkar bedömningen av 

aktiekursen. Enligt Hansson (2001, s. 63-65) finns en teori om att aktiemarknaden är effektiv i 

den mening att varje bolags kurs alltid på rätt tid och rätt sätt har beaktad den information som 

finns. Enligt denna teori finns därför ingen anledning att göra egen analys och bedömning.  

”Det betyder inte att alla bolag kommer att få samma kursutveckling. Anledningen är att 

aktiemarknaden inte kan förutse korrekt vad som kommer att hända. Med denna utgångspunkt 

skulle man kunna fördela placeringar slumpmässigt över på börsen förekommande aktier. 

Risktagandet för olika aktier är nämligen olika stort och enligt teorin är avkastningen högre vid 

placeringen i aktier med högre risktagande. Den som är villig ta högre risk kan därför få en högre 

avkastning genom urval bland de aktier som har högre risk. Däremot behövs enligt teorin om 

effektiv marknad ingen analys för valet av aktie inom den riskgrupp man bestämt sig för. 

Risknivån kan mätas med Betavärden eller med standardavvikelsen för respektive akties 

värdeförändring.” (Hansson, 2001, s. 63) 

Enligt Hansson är marknadens prissättning av aktier beroende av vilken information som 

existerar och kan tillämpas och marknadens sätt att reagera på aktuella informationer 

(tidsmässigt). Teorin talar om effektivitet av olika styrka. Hansson presenterar Stark effektivitet, 

Halvstark effektivitet och Svag effektivitet: 

– Stark effektivitet innebär att har t ex kurserna i varje ögonblick beaktat all information (även 

av företagen ännu icke publicerad information)? Undersökning visar att stark effektivitet inte 

bör sannolikt existera och insiderhandel kan inte inträffa. Teorin belyser att marknaden inte 

reagerar så mycket på stark effektivitet för att den känner inte till modellen.  
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– Halvstark effektivitet (Semistark) innebär att all offentligt tillgänglig information beaktas i 

kurserna. Insiderinformation påverkar bedömningen av aktiekurserna. Studien visar att denna 

nivå av effektivitet finns på större aktiemarknader. Information sprids mycket snabbt och 

påverkar investerarnas förhållningssätt till att köpa aktien i antagandet om att det ska komma 

nya aktieinformationer. Men det är inte säkert att det finns någon information framöver.   

- Svag effektivitet innebär att information om tidigare kurs teknisk analys redan beaktas i 

kursen. Aktier utvärderas med historiska pris bakgrund. Ett antal studier visar att marknaden är 

effektiv på denna nivå. En del analytiker antar att det är lätt och billigt att bedöma kursen. 

Teorin syftar på att teknisk analys inte leder till mer än genomsnittlig avkastning.  

Ross & westerfield (1999, s.321, 322) antar att prisprognosen av aktien förföljer en förändring. 

Detta innebär att analytiker behöver göra en modell av den prisprogressen. Den modellen kan 

formuleras på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 
  (Ross & Westerfield, 1999, s. 321) 

 
 
4.3  Teoriska utgångspunkter för redovisningsinformationens 
        kvalitativa egenskaper       
 
Hansson (2001, s.51) anser att de faktorer som bestämmer aktiekurserna kan sökas dels i vad 

som avse påverka aktiemarknaden i sin helhet, dels i förhållanden som avser varje företag för 

sig. I det avsnittet redogör jag teorin om redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper.   

 

Falkman(2000, s. 61) anser att redovisningsinformation måste bland annat vara tillförlitlig och 

relevant. Problemet är att vad som utgör kvalitativ redovisningsinformation kan variera mellan 

olika beslutsfattare. Avgörande för inverkan är den aktuella beslutssituationen.  

FASB ( Finacial Accounting Standards Board )utvecklade en del kvalitativa egenskaper. Detta 

publicerades som ett ramverk 1980. Ramverket hänvisar till att: Informationen så kallade 

Primary Decision-specific Qualities, måste vara relevant och uppfylla kravet tillförlitlighet, för 

att denna information skall vara användbar. Primary Decision-specific Qualities delas i sin tur 

upp i så kallat Ingredients of Primary Qualities och Secoundary and Interanctive Qualities. 

Pt   =  Pt-1  + Önskad avkastning  + en ren slumpfaktor 

Pt   = Morgondagens aktiepris  

Pt-1  =  Dagens pris 
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Uppställningen i modellen visar Kvalitativa egenskaper som skall prägla 

redovisningsinformation  

 
 Users of accounting                                            Decision makers and their characterisktics 

information                                                      ( för example, understanding för prior knowledge) 
 
 

Pervasive constraint                                                            Benefits     Costs 
 
 

User specific                                                                        Understandability 
Quality  

 
                                     Decision usefulness 

Primiry 
decision specific                                                     Relevence   ____________        Reliability 
qualities 

                 
                                  Predictive  ____    Feedback  ___  Timeliness                 Verifiability   __  representational 

                                      Value               value                                                                                       faithfulness 
 
 

Secondary and                                                                               Comparability 
Interactive qualities                                                                 (Includering consistency) 

 
Threshold for                                                                                      Materiality 
 
Recognition 
__________________________________________________________________________________ 
Figur 4.  Kvalitativa egenskaper som skall prägla redovisningsinformation. (Falkman, 1980, 
s.62) 
 
Enligt Falkman (2000, 62-69) skall Informationsegenskaperna avspegla en generell bild för att 

passas till många beslutsfattare. Det går inte att i varje enskilt fall utgå från enskilda 

beslutsfattare. Författaren anser att redovisningsinformationen skall uppfylla följande 

egenskaper för att investeraren ska få säker information på svenska aktiemarknaden.  

1- Relevans 

2- Tillförlitighet 

3- Jämförbarhet 

4- - Förståelse 
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4.3.1  Relevantredovisningsinformation 
 Redovisningsinformation är relevant om den påverkar en aktuell beslutssituation. 

Beslutsfattare hade inte kännedom om informationen tidigare. Relevant information hjälper 

beslutsfattare att uppnå sina mål som bland annat är: 

- att minska osäkerhet: Om informationen minskar osäkerheten är det relevant. Man kan 

resonera på det sätt att beslutsfattaren kan få förutsättningen att planera framtidens 

betalningsflöden och förutspå rimliga avkastningsmöjligheter.  

- feedback och kontroll- relevant information skall kunna användas till kontroll av 

verksamheten. Presentation av historisk information är viktig för att öka kunskaperna för att 

beslutfattaren ska kunna göra prognoser. Samtidigt minskar osäkerheten kring konsekvenserna 

i framtiden. Relevant information stödjer förståelse och ger erfarenheter för framtida beslut. 

– tidsenlighet - informationen bör presenteras vid rätt tidpunkt. Om information inte är 

tillgänglig när den behövs är det inte relevant. Den har något värde för framtida handlingar.  

 Tidsenlighetsbegrepp inkluderar en viss snabbhet i rapporteringen. Hur snabb information bör 

komma, och hur ofta, kan varierar från beslut till beslut. Författaren anser att under 1990-talet 

har aktiemarknadens krav på snabbare information från börsnoterade bolag ökat drastisk.  

Information är aktuell på bekostnad av andra kvalitativa egenskaper. (Falkman, 2000,  s. 4) 

 

4.3.2 Tillförlitigtredovisningsinformation   
Pär Falkman anser att redovisningens andra primary quality innehåller tillförlighet. Kravet på 

tillförlitligt kan belysas genom att beskriva vad som för närvarande inte redovisas men som är 

viktig information vid beslutfattande. Miljöredovisning och redovisning av humankapital är en 

del faktorer som inte kan redovisas i traditionella redovisningen. Det går inte att redovisa denna 

typ av transaktioner. Falkman tycker att det finns ett glapp mellan begreppen relevant och 

tillförlighet. Detta för att relevant information inte skall vara så omfattande. Nedan beskrivs tre 

olika krav på tillförlitligt information.: Verifierbarhet, Validitet och Neutralitet  

– Verifierbarhet är ett krav som bygger på idén att redovisning skall vara objektiv. Falkman 

(2000) redovisar relationen mellan informationens grad av objektivitet och verifierbarhet på 

följande sätt: 
”Verifikationer gör inte att rätt mätmetoder används men de garanterar noggrannhet. 

Verifikationer garanterar emellertid aldrig att tillförlitlig information redovisas utan problematiken 

handlar oftast om en avvägning mellan verifierbarhet och validitet. Utfallet kan liknas vid en 

normalfördelning där variansen symboliserar graden av objektivitet, verifierbarhet eller precision. 

Mätalternativ A ger upphov till en mindre spridning. 
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                                                                        X                 
                             Figur5.  En transaktions verifierbarhet (Falkman, 2000, S 66) 
 

Verifierbarheten, som varians betraktad, är därmed mindre vid mätmetod B än vid mätmetod A. 

Transaktioner som har en verklig motsvarighet är i större utsträckning verifierbara.”  

– Validitets Kravet ligger på att redovisningsinformationen bör avbildas på ett rättvisande 

sätt. Detta kallas representational faithfulness eller validitet. Falkman (2000, s.67) belyser 

informationens validitet med hjälp av nedanstående figur.  Mätalternativ A är mindre valid 

än  alternativ B. Trots att mätmetod B är mindre verifierbar än A, är den mer valid och det är 

bättre att välja B. 

                                    
                                               En mätprocedurs validitet 
 
                                  Figur 6. Informationens validitet. (Falkman, 2000, s.67)  
 

- Neutralitet: Falkman anser att de individer som deltar i redovisningsprocessen avgör om 

informationen är neutral. Information får inte påverkas av personliga eller kollektiva 

intressen. Neutralitet tar hänsyn till redovisningens vilja att uppnå förutbestämda mål. Detta 

är kanske det största problemet eftersom redovisning bygger på att bedömningar görs om 

framtiden. Detta kan bero på att beslutsfattaren försöker styra redovisningen i ett felaktigt 

syfte.  

 
4.3.3  Jämförbarhetsredovisningsinformation 
 
Enligt Falkman (2000) fungerar jämförbarhet som en så kallad Interactiv Quality och 

inverkar på informationens relevans och tillförlitlighet. Redovisningsinformationen blir 

användbar om den är jämförbar med annan redovisningsinformation. Problemet är att många 

verksamheter använder olika redovisningsmetoder. Standardisering och att minskning av 
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dessa olikheter (att minska antalet använda metoder) är nödvändigt. Författaren anser att 

man bör använda samma redovisningsmetoder konsekvent år efter år för att 

redovisningsinformationen skall bli jämförbar över tiden. Om detta inte görs finns det ingen 

grund för jämförelser mellan organisationer.  

 
4.3.4  Redovisningsinformationens förståelse 
 
Falkman anser att redovisningsinformationen är relevant om den är anpassad till de som 

använder informationen. Man ska utgå från användarnas kunskap och förståelse.  

De som saknar kunskap ingår inte i redovisningens grundläggande målgrupp. Av denna 

anledning måste målgruppen identifieras. (Falkman, 2000, s.69 )  

 
4.4   utgångspunkter för Riksbankens operationer i öppna  
        marknaden  
Riksbanken har olika medel för att styra de svenska räntorna. Riksbanken har också olika 

strategier för att påverka likviditeten i banksystemet. Viotti & Wissén (1992, s.150) hävdar 

att den mest välkänd strategin är direkta köp eller försäljningar av statspapper på den öppna 

marknaden. Författaren redovisar riksbankens ”operation i öppna marknaden” – en operation 

i den öppna marknaden kan beskrivas på det sätt att t.ex. en tjänsteman på riksbankens 

fondavdelning ringer upp en bank eller fondkommissionärsfirma och säljer 10 miljoner 

statsskuldväxlar med 90 dagars återstående löptid.  Han avslutar med den räntan som står på 

skärmen. När detta är gjort innebär det ”febril” aktivitet ut hos banken. ”Rix är inne”. 

Försäljningen kan tolkas som att riksbanken vill förändra ränteläget. Man vill stoppa ett 

pågående räntefall eller aktivt höja räntan.  

 

Viotti & Wissén (1992) anser att på en aktiemarknad finns en stor osäkerhet om riksbanken 

exakta ändamål. Man vet vad riksbanken har gjort med den affären men vet inte vad 

riksbanken har gjort med andra affärer och andra firmor. Det är svårt och bedöma 

operationens omfattning. Det finns brister på information i marknaden om den svenska 

central banken inte talar om omfattningen av vad man gör. Centralbanken i vissa andra 

länder lämnar information om storleken på sina operationer och förklarar avsikten med 

affären. Så är inte i Sverige. Det dröjer en tid innan man ser siffrorna för banker som har 

lånat pengar från riksbanken. Detta publiceras dagligen och avslöjar hur stor operation 

riksbanken egentligen gjort.  
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Den ekonomiska konsekvensen av bristande information om operationen i den öppna 

marknaden är att likviditeten i banksystemet minskar så att dagslåneräntor stiger.     

Uttalandet av riksbankschefen följs med stort intresse av aktörer på marknaden, eftersom 

dessa uttalanden kan säga något om vart de korta räntorna är på väg. Operationerna kan 

uppfattas innehålla information om vart de korta räntorna är på väg. 

Jag har fått den uppfattning att riksbankens likviditetspåverkande medel och operationer i den 

öppna marknaden fyller en viktig funktion. De jämnar ut likviditetsflödena i ekonomin. 

Samtidigt sprider de en osäkerhet på grund av bristande snabb information ut i marknaden.  
 
4.5  Utgångspunkter för hur information sprids på marknaden  
 
Viotti & Wissén (1992 ) anser att ett av de grundläggande kraven som ställs på en fungerande 

marknad är att alla som vill delta i handeln har möjlighet att skaffa sig korrekt information om 

aktiehandeln och ingen har mer information än någon annan. Aktiemarknaden kräver färsk 

information. Värdeförändring hos aktie är rörigt. Placeraren vill kunna bedöma aktiekursen på 

ett säkert sätt.   

         
        Figur 7. Ett principkiss av hur värdepappersmarknaden ser ut. ( Viotti & Wissén, 1992,  s.11) 
  
White (1999) menar att en förutsättning för att någon aktiehandel över huvud skall kunna äga 

rum är naturligtvis att det finns ett fungerat informationssystem för utvärdering av aktiekurser 

och effektivitet i marknaden. Man har försökt bygga upp ett antal kanaler för distribution av 

information om handeln. Aktiemarknaden omfattas av mäklare, vilka bedriver handel för 

kundernas räkning. Till marknaden hör också market makers vilka svarar för prisbildning. 

Angående sambandet mellan aktiehandel och information anser Hansson (2001,s.61) att 

placering av medel i aktier är förenat med olika risk insatser. Aktier kan falla med 50 % eller 
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mer. Det förkommer även att aktiebörserna blir helt värdelösa. Även en tillfällig information 

kan påverka investerarens bedömning att sälja till den låga kursen.  
 
                                                                 MARKET MAKERS  
       

                                                                  
                                         MÄKLARE                                             KUNDER   

                                      
                                       Figur 8. Marknadens aktörer White (1999) 
 
4.5.1    hur mäklaren hanterar informationsflödet   
 
 Brandrup & Stenbom (1987, s.117) anser att mäklaren är en person anställd på en bank eller 

fondkommissionär med uppgift att för kunders och företagets räkning bedriva 

värdepappershandel.  En viktig del av mäklarens arbete är att samla information om vilken eller 

vilka aktier som kommer att röra sig åt vilket håll. För de flesta mäklare räcker det att med de 

lokala dagstidningar och en god överblick över börsen i den internationella räntemarknaden.  

Informationsinsamlingen är mycket viktig för det fortsatta agerandet. Information ska insamlas 

kritiskt. Om en morgontidning publicerar en nyhet om ett företag som kan tänkas komma att 

påverka kursen på aktien, försöker mäklaren oftast få nyheten kommenterad av företaget själv. 

Mäklaren har ibland en kontaktperson på företaget. Mäklaren försöker ringa upp och samla 

individuella informationer. Kontaktpersonerna på företaget är ibland finansanalytiker. 

Analytiker arbetar med att utvärdera företagets effektivitet och aktiernas kursförändringar. På 

detta sätt utformar mäklaren en strategi inför aktiemarknaden.   

Problemet är emellertid att all information oftast finns tillgänglig samtidigt för samliga aktörer 

i marknaden och kan vara för sent att utnyttja den när aktiehandeln kommit igång. Om 

informationen om ett företag är positivt, så värderar mäklaren hur mycket en aktiekurs kan 

förändras. En professionell aktiemäklare bemödar sig alltid att skilja på sådan information som 

kan påverka kursen omedelbart, och sådan information som påverkar kursen över en längre tid. 

Om priserna förändrar snabbt, så litar mäklaren på sitt omdöme och gör affärer omgående.  

Mäklarens arbetssituation kräver att han/hon arbetar med utvärdering av informationen. Så att 

det är säkert att aktiemarknadens aktörer behöver optimala förutsättningar för en säker 

aktieinformation på den svenska aktiemarknaden.  

Marknadens 
      plats 
 
 
 

  



 33

4.6   Teoretiskt ramverk  
 
 
 

            
 
            Figur 9 . Teoretiskt ramverk om marknadens informationsflöde, författarens    
                           bearbetning 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka en del faktorer som påverkar aktievärderingen och 

utgår från den effektiva teorin. Min första hypotes är att det finns en mix av svag effektivitet, 

 
   
 Marknadsplats 
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halvstark effektivitet och stark effektivitet på aktiemarknaden.  Den andra hypotesen är att 

aktiemarknadens aktörer definierar faktorerna dels efter sina yrkesroller och dels efter sina 

personliga värderingar. Aktier prissätts efter personliga tolkningar av begreppen snabb, korrekt, 

samtidig, relevant och tillförlitlig information. Jag har konstruerat frågor till intervjuerna efter 

dessa förväntningar. Min tredje hypotes illustrerades efter den litteraturen som jag har 

behandlat. Jag antar att utvärdering av aktiekurserna har ett positiv samband med 

redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper. Samtidigt antar jag förmodligen att 

riksbankens räntepolitik påverkar förutsättningarna för en säker aktieinformation på den 

svenska aktiemarknaden.   
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Kapitel 5  -   Empiri  
 

Jag har använt mig utav, och själva granskningen i denna uppsats utgår från, en 

hermeneutisk/deduktiv/kvalitativ metod.  Detta innebär att jag som subjekt har tolkat och 

analyserat empirin (Gustavsson, 2004, s.13) i detta fall uppfattningen av olika förhållningssätt 

till och förutsättningar för säker aktieinformation på den svenska aktiemarknaden.  

 

5.1  Förutsättningar för den kvalitativa intervjuundersökningen 
Holme & Svang (1997) anser att det är ofta praktiskt att göra löpande analyser när vi arbetar 

med kvalitativa undersökningar. Detta är en aspekt som skiljer kvalitativa undersökningar från 

kvantitativa, där vi vanligen väntar med analys tills all material är insamlat.  

Metoden jag använt mig utav vid intervjuerna har haft en kvalitativ karaktär. Det vill säga att 

intervjufrågorna har fungerat som öppna frågor och jag har försökt att skapa respondenter för 

att få syn på deras tankar och uppfattningar kring en säker aktiehandel på marknaden.  

 

Studien är grundad på olika företag på den svenska aktiemarknaden. Urvalet begränsades till 

stockholmsbörsen A- lista, de mest omsatta, och stockholmsbörsens lista över de företag som 

genom olika tjänster distribuerar kursinformation från Stockholmsbörsen till både företag och 

privatpersoner.  

 

För att få så stor spridning som möjligt med avseende på nivå, variation av ideologi och 

varierade uppfattningar av säker aktieinformation på den svenska aktiemarknaden har jag valt 

sju personer från olika företag som har arbetat med olika arbetsuppgifter och haft olika 

intressen inom aktiemarknaden. Intervjuerna omfattade följande nivåer: Produkt manager/data 

feeds, Adm. chef / Aktiehandel, Investor Relations Manager, Inspektör/ övervakning, Specialist 

/ Investor relations, Analytiker, aktiekonsult.  

Jag har valt kvalitativa undersökningar och mitt urval utfördes på ett bestämt sätt, det innebär 

att respondenterna inte valdes på ett slumpvis sätt utan att jag valde själv vilka personer som 

skulle intervjuas. Jag fick tag i de valde personerna vars telefonnummer och e-mail adresser 

fanns på bolagets hemsida.  
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 5.2   Uppläggning och genomförande för den kvalitativ undersökning 
 

Enligt Holme & Svang (1997) är kvalitativa intervjuer en relevant metod som kan används för 

att ta reda på respondenternas olika uppfattningar av ett begrepp. Författarna anser att man bör 

ställa frågor om konkreta erfarenheter t.ex. ”Berätta om dina erfarenheter av” och analysera 

sedan fram uppfattningarna och begreppen ur svaren. Jag ville samla in ett tillräckligt 

omfattande material och på detta sätt samla både uppfattningar och konkreta erfarenheter inom 

området. Samtidigt har jag tänkt noggrant så att den inte blir som en muntlig enkät med fasta 

frågor eller ett allmänt samtal utan en intervju inom undersökningens syfte. 

 

Varje enskild intervju tog 20 - 35 minuter. Jag har tagit anteckningar under intervjuerna. De har 

blivit korta, sammanfattande texter som består av huvudsyften och nyckelmeningar vilka i sin 

helhet utgör underlaget för min analys. Före intervjuerna skickade jag ut en ram av de fyra 

frågorna via mejl för att respondenterna få chansen att fundera på ämnet.   

 

Jag har tagit hänsyn till fem faktorerna: snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförligt 

information för att kunna utforma fyra öppna intervjufrågor. Anledningen till att jag har valt att 

göra detta beror på att enligt mina funderingar bör undersökningen studeras från en 

effektivmarknadsvinkel. Och teorin om den effektiva marknaden handlar om en ömsesidig 

process där både marknadens prissättning av aktie och aktieinformationens kvalitativa 

egenskaper är aktiva och beroende av varandra. Dessutom både den ger och tar information på 

detta sätt lyckades resonera sig till ömsesidig förståelse. Detta är enligt min uppfattning 

grunden för genomförandet av en säker aktieinformation på marknaden.  

 

Teorin om den effektiva marknaden betonar att utvärdering av informationen är avgörande i 

prissättning av aktiekurser (Morgondagens aktiepris är lika med dagens aktiepris plus förväntad 

avkastning). Samtidigt undersöker denna studie olika förhållningssätt till och förutsättningar till 

en säker aktieinformation på aktiemarknaden. Det är viktigt att förstå de bakomliggande 

faktorerna som påverkar aktieinformationens kvalitativa egenskaper. Även kraven på en säker 

aktiehandel har inspirerat mig: snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig aktieinformation. 

Allt detta har påverkat utformningen av uppsatsens fyra frågor till respondenterna.    
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Följande intervjufrågor ställdes till respondenterna:  

 

Fråga 1- Hur viktig anser Ni det vara med att aktieinformationen är: snabb, 

              korrekt, samtidig, relevant och tillförligt? 

 

Fråga 2 - Hur arbetar Ni för att uppnå: snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig  

               information? 

 

Fråga 3 - Vilka förutsättningar anser ni att finns i marknaden för att 

                investerare kunna få säker aktieinformation? 

 

Fråga 4 - Vilka andra faktorer anser ni att marknaden kan använda för att 

                minska  osäkerheten och  underlättar aktieinformationen?   

 

 

5.3  Urvalet av företag 
 Mina urvalskriterier var att intervjua personer som arbetat direkt med aktieinformation och är 

det till stor del i denna kategori som levererar tekniska kursinformationer och lösningar till 

finans och aktiemarknaden.   

Jag sökte fram samtliga bolag som var noterade på Stockholmsbörsen A-lista, mest omsatta, 

vilket resulterade 47 bolag. Jag valde först OMX gruppen och SEB banken. Anledningen till att 

jag valde Omx- gruppen var att:  

” Omxgruppen äger börser i Sverige och levererar aktieinformationsteknologi och tjänster till 

finansiella företag i Sverige. Företaget fokuserar på att hjälpa investerare att bland annat 

genomföra effektiva aktietransaktioner. Bolaget har specialist- kunskap och erfarenhet samt 

förstklassig informationssupport som ger marknadens kvalificerade effektivitet.”  
(Omxgruppen`s hemsida, 060510) 

Jag har valt även SEB banken för att det står i företagets hemsida att: 
” SEB:s ambition är att tillhandahålla finansiella produkter och tjänster för företag och 

privatpersoner på ett sådant sätt att bankens kunder blir nöjda, aktieägare får en 

konkurrenskraftig avkastning och att de anses vara goda samhällsmedborgare. SEB vill stödja 

detta genom att tillhandahålla korrekt information och föra en öppen dialog med aktieägare, 

institutionella placerare, analytiker och övriga SEB-intressenter.” (SEB’s hemsida, 060512) 
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Jag har även sökt fram de informationsdistributörer som har samarbete med Stockholmsbörsen. 

På Stockholmsbörsens hemsida sökte jag fram samtliga informationsdistributörer som genom 

olika tjänster sprider kursinformation till både företag och privatpersoner. Anledningen till att 

jag har valt informationsdistributörer var att de har som uppgift att förmedlad aktiekurser och 

annan information från Stockholmsbörsen sekundsnabbt till marknaden på flera olika sätt.  Jag 

har valt att intervjua personalen på Börsdata, Affärsvärlden och SIX. Om företaget SIX skriver 

Boman (1999, s.82) att: 

” The largest Swedish distributor is SIX who have also established the largest data base on the 

Nordic capital markets, providing data a twenty year period on stock market prices and financial 

data for listed companies.”  

Samtidigt var jag intresserad att samla i data från ett tillverkningsföretag som arbetar med 

teknikutveckling och valde företaget Ericsson som var noterad på Stockholmsbörsen A-lista, 

mest omsatta. Detta för att företagets framgångar är till stor del ett resultat av långsiktiga 

investeringar i teknikutveckling. Ericsson anser att: ”Dagens teknik bygger på en tradition av 

visioner och innovation.” (Ericsson hemsida, 060410). 

  

5.3.1   Urvalsföretagen och presentation av Webben  
Jag anser att möjligtvis urvalsföretagen är till stor del denna kategori av bolag som har god 

kunskap av aktieinformation. Detta för att klargjordas i de litteraturer som jag har läst att till 

exempel de nämnda informationsdistributörerna är väletablerade i branschen. Boman (1999, 

s.82) skriver om de internationella informationsdistributörer som har samarbete med OM 

Stockholmsbörsens att:  
”The following companies are among international information distributers who supply real tima 

information from the Om Stockholm Exchange: ADP Financial Information services, Bloomber 

L.P., Bridge Information systems, Dow Jones, Extel Financial, Fides Informatik, IFX 

Scandinavia, Reuters, Sema Group, Telekurs Financial Information, Track Data, Wilco 

International and SIX”  

 

Presentation av Webben 
________________________________________________________________________ 
OMX :  

”äger och driver norra Europas största integrerade värdepappersmarknad och levererar tekniska 

lösningar till finans- och energimarknader i världen. OMX är ledande partner för effektivare 

värdepapperstransaktioner och finns med i varje länk i transaktionskedjan.”  

( // omx.se , 060524) 
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SIX: 

 ”erbjuder realtidsdistribuerad aktie-, ränte- och valutakursinformation samt nyheter främst till 

professionella aktörer på den nordiska finansmarknaden. SIX erbjuder även råvaruinformation och unik 

historik om finansiella data från de nordiska marknaderna. SIX bygger sina informationssystem på pris, 

volym och kurspåverkande nyheter i realtid. I kombination med historiska databaser, samlade 

prognoser och analyser ger detta våra kunder det arbetsverktyg de behöver. SIX ligger alltid i framkant 

med den nya tekniken, men det är innehållet och användarvänligheten som gör våra produkter till de 

mest populära på de nordiska kapitalmarknaderna.” ( // six.se , 060512) 

  
Affärsvärlden: 

  ”är tidningens webbtjänst med 15-20 dagliga kommentarer, analyser och egna nyheter för dig som vill 

vara bäst uppdaterad om näringslivets utveckling och börsutvecklingen. Affärsvärlden ges ut av 

affärsvärlden förlag AB.” (// affarsvärlden.se, 060512) 

 

Börsdata: 
  ”BörsData är ett företag med lång erfarenhet av analysprogram och finansiell information. Vi är bl.a. 

generalagent för TradeStation Technologies Inc och erbjuder TradeStation, RadarScreen, 

OptionStation och ProSuite samt databaser och uppdateringstjänster för analysprogram. Under de 

senaste åren har BörsData tagit steget mot en professionell marknad där vi utvecklat samt anpassat 

mycket sofistikerade, robusta programvaror för förädling och analys av finansiell information.” ( // 

borsdata.se, 060504 ) 

 

OMX Investor Relations: 
 ”Här kan du som är, eller vill bli, aktieägare hitta finansiell information om OMX. Här kan du hitta 

finansiella rapporter, få information om företagsledningens arbete, övervaka press och 

analytikerkonferenser och följa utvecklingen för OMX-aktien.” ( // omx/investorrelations.se , 060514)  

 
Telefon AB LM Ericsson, Investor Relations, 
 ”Ericsson utvecklar innovativa lösningar och etablerar standarder som leder utvecklingen.” 
   ( Ericsson hemsida)  

 

5.4 Materialbearbetning   

Undersökningsmaterialet består av sju stycken kvalitativa intervjuer med specialister i 

finansmarknaden. Jag har ställt fyra frågor till respondenterna som följer en struktur men 
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tillåter stor flexibilitet under intervjuns gång d v s förberedda frågor som ger utrymme för 

diskussioner kring dem.  

 

Avsikten med fråga ett är att få tydlighet i om respondenterna har en klar uppfattning om hur 

viktig det är att aktieinformationen agerar snabb, korrekt, samtidigt, relevant och tillförligt. 

Uppfattas begreppen på samma sätt? Vet de bland annat vad relevant och tillförlig information 

är? 

 

Fråga två fungerar som en följdfråga till första frågan. Jag vill ta reda på om respondenterna på 

aktiemarknaden har klart för sig vad noteringsavtalet och börsregler vid stockholmsbörsen vill 

förmedla för budskap om ”information skall vara korrekt, relevant och tillförligt”. 

 

Den tredje frågan riktar sig på hur den nuvarande aktiemarknaden utvärderas och om 

investerarna redan får de optimala förutsättningarna för säker handel på svenska 

aktiemarknaden. 

   

Den fjärde frågan syftar på marknadens effektivitet. Vilka förväntningar har man på 

aktiemarknadens informationsflöde? Och att ta reda på vilka övriga faktorer som minskar 

osäkerheten och underlättar informationsflödet hos penningmarknadens aktörer? 

 

5.5   Tillförlitlighetsfrågor 
Eftersom syftet med undersökningen inte har varit att få ett statistiskt resultat, så har jag använt 

mig av ett underlag som undersöker säker aktieinformation på marknaden som en personlig 

uppfattning. Detta enligt mina funderingar är en bra metod i förhållande till frågeställningarna 

och jag fick fram det jag ville undersöka och om är validiteten god.  

Urvalet har gått ut på att jag tagit kontakt med respondenterna per telefon och frågat om de 

kunnat hjälpa mig med undersökningen. Sedan har jag valt personer från olika nivåer på 

finansbranschen som ville och kunde svara på mina frågor. Detta kan möjligtvis påverka 

validiteten positivt.     

Reliabilitet och noggrannhet kan jag inte räkna med i hög grad, eftersom jag inte hade 

möjligheter att intervjua flera aktörer på marknaden samt att jag inte kunde spela in 

intervjuerna. 
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5.6   Etiska aspekter   

För att skydda deltagarnas integritet har jag utgått ifrån den intervjuades personliga åsikter och 

erfarenheter. Respondenterna är inte representanter för ett visst företag. 

Intervjupersoner är anonyma och deras åsikter har ej avslöjats på deras arbetsplatser. Varje 

person presenteras med en titel/yrkesgrupp.   

Studien påverkade inte heller de intervjuade personer på negativt sätt utom den tid som de har 

lagt ned på att prata med mig och berätta om sina åsikter. De ansåg att  intervjusamtalet var 

intressant även för dem själva. 

Min roll i studien var att styra intervjun så lite som möjligt och ge möjlighet för dem att komma 

fram till vad som är viktigt för dem. En kortare sammanfattning av varje intervju kommer att 

presenteras nedan under rubriken beskrivning av data/empiri. Intervjuerna presenteras efter 

yrkesgrupp. 

 

Kapitel 6   -   Intervjuresultat  
Här kommer redovisningen av vad intervjuerna gav för svar på mina frågeställningar.  

6.1   Beskrivning av empiri/data 

 

6.1.1   Analytikern på affärsvärlden      
Denna aktör anser att det är ganska viktig med att aktieinformationen är snabb. Samtidigt att 

det är mycket viktigt att aktieinformationen är korrekt och tillförligt. Men att det däremot inte är 

viktigt att aktieinformationen är samtidig och relevant. Analytikern på affärsvärlden anser att 

det inte är viktigt att alla aktörer på marknaden har samma möjligheter till aktieinformationen.  

Korrekt och tillförlig aktieinformation är viktiga aspekter. Tillförlig information skall vara ett 

av de prioriterade områdena i aktiemarknaden. Säker aktieinformation på svenska 

aktiemarknaden innebär inte att varje investerare ska få samma information på marknaden. 

Marknaden använder och fördelar information till investerarna efter deras behov. Man tar 

hänsyn till kundernas olika behov av information. Analytikern på affärsvärden antar att man 

inte tar hänsyn till relevant och snabb aktieinformation som beslutunderlag. För att uppnå 

snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig information, ringer han/hon och söker 

information på Internet eller ringer företagsledningen, konkurrenter och fackföreningar.  
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Om aktiemarknadens förutsättningar för säker information tycker han att de flesta uppgifter 

som serveras av bolagen är tillrättalagda och förutsättningarna är alltså inte de bästa. 

Om andra faktorer som marknaden kan använda för att minska osäkerheten har en åsikt om  

 mer läckor till affärspress. 

 

6.1.2   Produkt manager – Data feeds på SIX AB  
Denna produktmanager anser att alla dessa aspekter (snabb, korrekt, samtidig, relevant och 

tillförlig information) är oerhört viktiga och att det är svårt att lyfta fram någon enskild faktor. I 

och med användandet av t.ex. automatiserad handel i form av algorithmic trading kan även 

mycket små tidsskillnader i leveransen ge stort utslag.  En snabb leverans skulle dock inte ge 

mycket om inte tillförlitligheten var väldigt hög. Om hur arbetar respondenten för att uppnå 

säker information på marknaden berättar han att: 

 ” Vi utvecklar ständigt våra system för att kunna möta nya krav från marknaden i form av ny 

information och/eller ny produktpaketering. För att fungera som en tillförlitlig leverantör av 

information är det viktigt att vi baserar våra system på välbeprövad och vältestad teknik.” 

Om marknadens förutsättningar tycker han att möjligheterna är goda. För att få en väl 

fungerande marknad krävs att informationsflödet är så kvalitativt som möjligt något som 

därigenom alla inblandade parter strävar efter. Informationsspridningen blir även allt större 

vilket kan ses i informationen som t.ex. att privata investerare har tillgång till genom publika 

sajter som har förbättrats betydligt under senare år.  

Angående andra faktorer som kan användas för att minska osäkerheten och underlättar 

aktieinformationen anser han att tillgången till informationen är en mycket viktig faktor och för 

att underlätta detta utvecklas ständigt nya regelverk. Ett exempel på detta är MiFID Markets in 

Financial Instruments Directive, ett nytt EU direktiv som skall förenkla och standardisera 

handeln i Europa.  

                 

6.1.3    Konsult på Börsdata 
Denna analytiker anser att det är ”mycket viktigt” att aktieinformationen är snabb, korrekt, 

samtidig, relevant och tillförligt men har inte någon klar uppfattning om vad de begreppen 

innebär och anser att de är mycket viktiga. För att uppnå säker aktieinformation, berättar han 

att:  
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”Vi försöker alltid komma så nära källan som möjligt och använder oss av få mellanhänder. Vi 

övervakar och mäter fördröjningar kontinuerligt. Vi ser till att vi har gott om kapacitet i våra 

nät så att inga flaskhalsar uppstår.” 

Om marknadens förutsättningar för att investerare kunna få säker aktieinformation anser han att 

det finns goda möjligheter. Det är dock viktigt att man befinner sig nära källan till 

informationen. Han vet ej och har ingen aning om andra möjliga faktorer som kan minska 

osäkerheten på marknaden.  
 

 

6.1.4   Specialist - Investor relations på Stockholmsbörsen   
Denna specialist på stockholmsbörsen har en klar uppfattning om vad de faktorerna innebär i 

aktiemarknaden. Han anser att snabb information inte är av avgörande betydelse. Så länge 

informationen finns inom ett bolag och inte sprids på ett felaktigt sätt är snabbheten inte 

avgörande. Det är viktigare att den är korrekt, relevant och tillförlitlig. Han anser att korrekt 

information är mycket viktigt. Information från bolag får inte vara felaktigt. Samtidig är 

information också mycket viktigt så att alla kan handla på samma information samtidigt. 

Grundläggande för en rättvis aktiemarknad. Även relevant information är viktig. Information 

från bolagen ska vara relevant. Tillförlig information är viktigt men i vissa situationer skulle 

det kunna vara av vikt att gå ut med information som inte är helt säker (om det tydligt framgår) 

för att säkerställa att alla vet lika mycket. För att uppnå snabb information på marknaden 

berättar han att: ”I våra regler står det att kurspåverkande information ska offentliggöras 

omedelbart.” Om korrekt information anser han att de har ingen egen övervakning av om den 

information som lämnas är korrekt. Det överlåts i första hand till revisorerna och i andra hand 

till marknadens bedömning. Om den sedan skulle visa sig vara felaktig så kan vi givetvis agera 

får att få ut riktig information och i vissa fall bötfälla bolaget. Och för att uppnå samtidig 

information menar han att i deras regler står det att kurspåverkande information ska 

offentliggöras samtidigt. Om relevant och tillförlig information anser han att en allmän punkt 

som säger att bolaget ska lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information. Om marknadens 

förutsättningar för säker aktieinformation pekar han på att det finns goda förutsättningar i 

marknaden. Det finns ett väl utbyggt system av revisorer och kontroll. Gällande andra faktorer 

som kan minska osäkerheten anser han att inte förstår riktigt frågan? En generell åsikt i denna 

fråga är att en ”vanlig” aktieägare idag har väldigt mycket relevant information att ta till sig. 
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Frågan är väl snarare om det ibland inte är för mycket information. Man ser inte skogen för alla 

träd.  

6.1.5 Inspektör övervakning/ Issuer Surveillance på Stockholmsbörsen 
  
I anknytning till hur viktig kan det vara att aktieinformationen är snabb, korrekt, samtidig, 

relevant och tillförligt anser inspektören vid Issuer Surveillance (The surveillance duties are 

both of legal and financial nature) på Stockholmsbörsen att självfallet är det mycket viktigt att 

informationen är snabb då finansiell information är en färskvara och det är vidare mycket 

viktigt att informationen snabbt når alla intresserade på aktiemarknaden samtidigt för att man 

ska kunna säkerställa en rättvis handel. Om informationen ej är korrekt relevant och tillförlitlig 

vågar investerarna ej lita på denna och då kommer de ej att våga handla i aktierna med effekten 

att likviditeten går ner, marknaden blir mindre effektiv, det blir svårare för bolagen att ta in mer 

pengar, de kan inte nyanställa, mer arbetslöshet osv. Man får en mycket negativ spiral. 

Beträffande hur han arbetar för att uppnå säker information påpekar han att allt vi gör på 

övervakningen görs för att uppnå ovanstående mål. Det är själva basen för vår verksamhet. 

För att informationen ska nå marknaden snabbt finns följande regel: Offentliggörande i enlighet 

med punkterna 10 till och med 29 skall under börsens öppethållande ske omedelbart, d v s i 

direkt anslutning till att beslutet fattats, valet ägt rum eller händelsen blivit känd för bolaget. 

Under övrig tid skall offentliggörande ske snarast möjligt, dock senast i god tid före börsens 

öppnande påföljande handelsdag.  För att alla ska få informationen samtidigt finns denna regel: 

Offentliggörandet anses ha skett om informationen lämnats till minst två etablerade 

nyhetsbyråer samt minst tre rikstäckande dagstidningar. Informationen skall senast samtidigt 

lämnas till börsen och snarast möjligt finnas tillgänglig på bolagets hemsida. 

Genom att ta med hemsidan uppnår man effekten att även privatpersoner som inte har råd med 

de dyra informationssystem som proffsen använder ändå kan ta del av informationen samtidigt 

som den offentliggörs.  

För att informationen ska vara korrekt, relevant och tillförlitlig finns punkten avtal 6. 

Information enligt detta avtal skall vara korrekt, relevant och tillförlitlig. Den skall vara 

avfattad på svenska språket eller – om detta godkänts av börsen – på engelska språket. 

I noteringsavtalet finns även handledningstexten till ovanstående punkter.  Om marknadens 

förutsättningar för att investerare kunna få säker aktieinformation anser han att informationen 

från de svenska bolagen håller mycket hög klass internationellt. Exempelvis har vi ett 

omfattande regelverk kring delårsrapporter (punkt 10-16 noteringsavtalet) vilket helt saknas i 

många andra länder i Europa. Detta torde göra att det finns mycket goda förutsättningar för att 
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investerarna ska få säker information. Angående andra faktorer som kan minska osäkerheten 

och underlättar aktieinformationen anser han att han inte vet , får jag några bra svar så är vi 

intresserade av att veta hur  vi kan ytterliggare förbättra regelverket.    

     
6.1.6   Administrationschef aktiehandel vid SEB lokalkontor 

Respondenten vid SEB anser att det är mycket viktig att aktieinformationen är snabb, korrekt, 

samtidig, relevant och tillförligt? Aktiehandelavdelningen använder olika informationssystem, 

tex. SIX, Reuter & Ecovision för att kunna uppnå snabb, korrekt, samtidig, relevant och 

tillförlig information. Aktiehandelchefen anser att det finns bra förutsättningar för att 

investerare kunna få säker aktieinformation. Respondenten anser att för att minska osäkerheten 

och underlättar aktieinformation bör minska man börsavgifterna för att underlätta att alla kan 

få realtidsinformation.  

 
6.1.7  Investor Relations Manager - Telefon AB LM Ericsson  
 
Intervjupersonen anser att det är jätte viktigt och även lagkrävande att aktieinformationen är 

snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig. Respondentens svar på frågan två är att: ”Vi 

har interna processer för att informationen till en början skall vara konfidentiell och därefter har 

vi processer för att nå ut till våra intressenter samtidigt”. Denna Investor relationsmanager 

anser att dag med Internet finns en mycket god förutsättning för att få tillgång till information. 

Samtliga pressreleaser återfinns på vår hemsida i kronologisk ordning. Vidare på vår investerar 

sida finns samtliga kvartalsrapporter. Vi brukar även webcasta våra större event, dvs man kan 

gå in på hemsidan och lyssna på presentationer som kommer att ges eller som har varit. Andra 

faktorer som marknaden kan använda för att minska osäkerheten och underlättar 

aktieinformationen är att hålla sig uppdaterad på företaget. Läsa årsredovisningarna samt 

kvartalsrapporterna och även pressreleaser. 
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Följande figur visar sammanfattning av intervjupersonerna svar: 

INTE
RVJU
FRÅ
GOR 
 

F.1- Hur viktig anser Ni det vara 

med att aktieinformationen är: 

snabb, korrekt, samtidig, relevant  

och tillförligt?  
 
 

  

F.2- Hur arbetar Ni för att 

uppnå: snabb, korrekt, 

samtidig, relevant och tillförlig 

information?    
 

 

 

Fråga 3 - Vilka 

förutsättningar 

anser Ni att finns i 

marknaden för att 

investerare kunna 

få säker 

aktieinformation? 

  

Fråga 4 - Vilka 

andra faktorer 

anser Ni att 

marknaden 

kan använda 

för att minska 

osäkerheten 

och underlätta 

aktieinformatio

nen? 

1-
Affärs 
Värld 
-en 
 
Analyti

ker 

 

Snabb: Ganska viktig, Korrekt: 

mycket viktig, Samtidig: Inte viktigt, 

Relevant: Inte viktigt, Tillförlitligt: 

Mycket viktigt.  
 

 

Jag ringer och söker 

information på Internet. 

Ringer företagsledningen, 

konkurrenter och 

fackföreningen. 

 

 

De flesta uppgifter 

som serveras av 

bolagen är 

tillrättalagda. 

Förutsättningarna 

är alltså inte de 

bästa. 

  

Mer läckor till 

affärspress.  

 
  

2- 
SIX    
AB  
 
 
 

Produ 

kt -  

manag

er 

 

 

 

 

 

 

Alla dessa aspekter är oerhört 

viktiga och det är svårt att lyfta 

fram någon enskild faktor. I och 

med användandet av  

automatiserad handel i form av 

algorithmic trading kan även 

mycket små tidsskillnader i 

leveransen ge stort utslag. En 

snabb leverans skulle dock inte ge 

mycket om inte tillförlitligheten 

skulle vara mycke t hög.  
 

 

 

 

 

Vi utvecklar ständigt våra 

system för att kunna möta nya 

krav från marknaden i form av 

ny information och/eller ny 

produktpaketering. För att 

fungera som en tillförlitlig 

leverantör av information är 

det viktigt att vi baserar våra 

system på välbeprövad och 

vältestad teknik.  

 

 

 

 

 

  

Jag anser att 

möjligheterna är 

goda. För att få en 

väl fungerande 

marknad krävs att 

informationsflödet 

är så kvalitativt som 

möjligt. Något som 

därigenom alla 

inblandade parter 

strävar efter. 

Informationsspridni

ngen blir även allt 

större vilket kan ses  

i informationen som 

tex privata 

investerare har 

tillgång till genom 

publika sajter som 

har förbättrats 

betydligt under 

senare år.  

  

Tillgången till 

informationen 

är en mycket 

viktig faktor 

och för att 

underlätta 

detta utvecklas 

ständigt nya 

regelverk. Ett 

exempel på 

detta är MiFID 

Markets in 

Financial 

Instruments 

Directive, ett 

nytt EU direktiv 

som skall 

förenkla och 

standardisera 

handeln i 

Europa.  

  

  

3- 
Börs 
-data 
 
Analyti

ker Mycket viktig.  

Vi försöker alltid komma så 

nära källan som möjligt och 

använder oss av få 

mellanhänder. Vi övervakar 

och mäter fördröjningar 

kontinuerligt. Vi ser till att vi 

Jag anser att det 

finns goda 

möjligheter. Det är 

dock viktigt att man 

befinner sig nära 

källan till 

    Vet ej   
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har gott om kapacitet i våra 

nät så att inga flaskhalsar 

uppstår.  

informationen  

4 -
Stock 
holms 
börsen 
 

 

 

Special

ist  

 

 

 

 

 

Snabb? Saknar av avgörande 

betydelse. Så länge informationen 

finns inom ett bolag och inte sprids 

på ett felaktigt sätt är snabbheten 

inte avgörande. Det är viktigare att 

den är korrekt, relevant och 

tillförlitlig. korrekt? Mycket viktigt. 

Information från bolag får inte vara 

felaktigt. Samtidig? Också mycket 

viktigt så att alla kan handla på 

samma information samtidigt. 

Grundläggande för ett rättvis 

aktiemarknad. Relevant? Viktig. 

Information från bolagen ska vara 

Tillförlitlig? Viktigt men i vissa 

situationer skulle det kunna vara av 

vikt att gå ut med information som 

inte är helt säker (om det tydligt 

framgår) för att säkerställa att alla 

vet lika mycket. 

  

I våra regler står det att 

kurspåverkande information 

ska offentliggöras omedelbart. 

Vi har ingen egen 

övervakning av om den 

information som lämnas är 

korrekt. Det överlåts i första 

hand till revisorerna och i 

andra hand till marknadens 

bedömning. Om den sedan 

skulle visa sig vara felaktig så 

kan vi givetvis agera får att få 

ut riktig information och i vissa 

fall bötfälla bolaget. I våra 

regler står det att 

kurspåverkande information 

ska offentliggöras samtidigt.  

En allmän punkt som säger 

att bolaget ska lämna korrekt, 

relevant och tillförlitlig 

information. 

 

Goda. Det finns ett 

väl utbyggt system 

av revisorer och 

kontroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förstår inte 

riktigt frågan? 

En generell 

åsikt i denna 

fråga är att en 

”vanlig” 

aktieägare 

idag har 

väldigt mycket 

relevant 

information att 

ta till sig. 

Frågan är väl 

snarare om det 

ibland inte är 

för mycket 

information. 

Man ser inte 

skogen för alla 

träd.  

 

 

5- 
OMX 
GRUP
PEN 
 
 
överva

kning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självfallet är det mycket viktigt att 

informationen är snabb då 

finansiell information är en 

färskvara och det är vidare mycket 

viktigt att informationen snabbt når 

alla intressenter på 

aktiemarknaden samtidigt föratt 

man ska kunna säkerställa en 

rättvis handel. Om informationen ej 

är korrekt relevant och tillförlitlig 

vågar investerarna ej lita på denna 

och då kommer de ej att våga 

handla i aktierna med effekten att 

likviditeten går ner, marknaden blir 

mindre effektiv, det blir svårare för 

bolagen att ta in mer pengar, de 

kan inte nyanställa, mer 

arbetslöshet osv. Man får en 

mycket negativ spiral. 

 

 

 

 

 

 

Allt vi gör på övervakningen 

görs för att uppnå 

ovanstående mål. Det är 

själva basen för vår 

verksamhet. För att 

informationen ska nå 

marknaden snabbt finns 

följande regel. 

Offentliggörande i enlighet 

med punkterna 10 till och med 

29 skall under börsens 

öppethållande ske 

omedelbart, d v s i direkt 

anslutning till att beslutet 

fattats, valet ägt rum eller 

händelsen blivit känd för 

bolaget. Under övrig tid skall 

offentliggörande ske snarast 

möjligt, dock senast i god tid 

före börsens öppnande 

påföljande handelsdag. För 

att alla ska få informationen 

samtidigt finns denna regel: 

Offentliggörandet anses ha 

skett om informationen 

Informationen från 

de svenska bolagen 

håller mycket hös 

klass internationellt. 

Exempelvis har vi 

ett omfattande 

regelverk kring 

delårsrapporter (se 

punkt 10-16) vilket 

helt saknas i många 

andra länder i 

Europa. Detta torde 

göra att det finns 

mycket goda 

förutsättningar för 

att investerarna ska 

få säker . 

information.  

 

 

 

 

 

 

 

Vet inte, får du 

några bra svar 

här så är vi 

intresserade 

av att veta hur 

vi kan 

ytterliggare 

förbättra 

regelverket.  
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lämnats till minst två 

etablerade nyhetsbyråer samt 

minst tre rikstäckande 

dagstidningar. Informationen 

skall senast samtidigt lämnas 

till börsen och snarast möjligt 

finnas tillgänglig på bolagets 

hemsida. Genom att ta med 

hemsidan uppnår man 

effekten att även 

privatpersoner som inte har 

råd med de dyra 

informationssystem som 

proffsen använder ändå kan 

ta del av informationen 

samtidigt som den 

offentliggörs. För att 

informationen ska vara 

korrekt, relevant och tillförlitlig 

finns punkten: Information 

enligt detta avtal skall vara 

korrekt, relevant och tillförlitlig. 

Den skall vara avfattad på 

svenska språket eller – om 

detta godkänts av börsen – på 

engelska språket. I 

dokumentet nedan 

(noteringsavtalet) finns även 

handledningetexten till 

ovanstående punkter för att 

du ska kunna se mer hur 

texten är tänkt att tolkas. 
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        mycket viktig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika informationssystem, tex 

SIX, Reuter & Ecovision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bra förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minska 

börsavgifterna 

för att 

underlätta att 

alla kan få 

realtidsinfor

mation 
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Det är jätte viktigt och även 

lagkrävande att 

aktieinformationen är 

snabb, korrekt, samtidig, 

relevant och tillförlig   

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi har interna processer 
för att informationen till 
en början skall vara 
konfidentiell och 
därefter har vi 
processer för att nå ut 
till våra intressenter 
samtidigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idag med 
Internet finns en 
mycket god 
förutsättning för 
att få tillgång till 
information. 
Samtliga 
pressreleaser 
återfinns på vår 
hemsida i 
kronologisk 
ordning. Vidare 
på vår 
investerar sida 
finns samtliga 
kvartalsrapporte
r. Vi brukar 
även webcasta 
våra större 
event, dvs man 
kan gå in på 
hemsidan och 
lyssna på 
presentationer 
som kommer att 
ges eller som 
har varit. 
 

Hålla sig 
uppdaterad 
på 
företaget. 
Läsa 
årsredovisni
ngarna 
samt 
kvartalsrap
porterna 
och även 
pressreleas
er. Läs om 
företaget på 
hemsidan. 
 
 
 
  
 

                                Figur 10.  Sammanfattning av intervjupersonernas svar, egen bearbetning     
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Kapitel 7  -  Analys och resultat 
 
 
7.1    Inledning 
 

Här presenterar jag en analys av undersökningens resultat. Jag ska med hjälp av det teoretiska 

ramverket analysera olika förhållningssätt till och förutsättningar för en säker aktieinformation 

på den svenska aktiemarknaden. Hur viktig det uppfattades det begreppet och hur arbetades det 

för att uppnå snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig aktieinformation på 

penningmarknaden? 

 
Analysen tar sin utgångspunkt i Hansson (2001), Ross & westerfield (1999) och Ridder (1993) 

kring den effektiva marknaden. Hansson anser att marknadens prissättning av aktier är 

beroende av vilken information som finns och kan tillämpas samt marknadens sätt att reagera 

på aktuella informationer. Teorin talar om effektivitet av olika styrka: Stark effektivitet, 

Halvstark effektivitet och Svag effektivitet. Jag har även tagit hänsyn till Ross & westerfield 

(1999, s.321-322) teorier om marknadseffektivitet och historisk kursutveckling i värdering av 

aktier.  

Enligt Ridder (1993) den effektiva marknadshypotesen betonar att alla aktiepriser är 

påverkades av all tillgänglig information som finns i marknaden. Om marknadseffektivitet 

skriver Ridder (1993, s.3) att: “Ett kännetecken för en effektiv kapitalmarknad är att den  information 

som påverkar prisbildningen på olika värdepapper tolkas på ett korrekt sätt. Detta innebär att priset på 

en aktie varierar beroende på hur marknaden tolkar ny information. Empiriska tester av 

aktiemarknadens effektivitet tester av aktiemarknadens effektivitet syftar bl. a till att klargöra om 

marknadens aktörer utnyttjar tillgänglig information för prissättning av aktier”. Ridder sammanfattar de 

tre olika former av marknadseffektivitet å följande sätt:  

1- Om aktiemarknaden är effektiv i den svaga formen innebär detta att dagens aktiekurs 

inbegriper all den information som påverkat kursutvecklingen i det historiska perspektivet. 

2- När aktiemarknaden är effektiv i den mellanstarka formen innebär detta att om den 

information som finns i de historiska aktiekurserna kompletteras med information om 

företagets kvartalsrapporter, vinstprognoser, o.s.v.  

3- Om marknaden kan klassificeras som effektiv i den starka formen reflekterar aktiekursen all 

information  
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Figur 11: Aktiemarknadens effektivitet och relevant informationsmängd i aktiekurser. Ridder  (1993, s. 9) 
 
  
Samtidigt ämnar jag med hjälp av följande modell identifiera aspekterna A,B,C,D och E 

(snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförligt information). Därefter preciseras sambandet 

mellan de olika faktorerna. Pilarna mellan a,b,c,d och e visar olika förhållningssätt och 

tolkningar av de nämnda faktorerna. Sedan analyseras olika förhållningsalternativ. 
 
 
 
         Modell- sambanden a,b,c,d,e     
            Mellan faktorer A,B,C,D och E :    
 
 
 
 
                         Studerande aspekter: 

                                   Problemområde:  
    
På vilket sätt kan investerarna få optimala förutsättningar för en säker handel på svenska aktiemarknaden?  
_________________________________________________________________________ 
  Figur 12.  Analysmodell, sambandskonstruktion mellan studerande faktorer ( Aronsson & Hägg, 1975, s 23)     
 

  All tillgänglig information, även inside 
eller privat information (Stark form)  
                                                              
                                              
                          
           

All officiell information  
( mellanstark form) 

Information i de 
historiska aktiekurserna 
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                      Säker aktieinformation 
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Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka olika förhållningssätt till och förutsättningar för 

säker aktieinformation på svenska aktiemarknaden och utgå från teorin om den effektiva 

marknaden, kommer jag att analysera dessa faktorer separat. 

7.2   Analys av och diskussion om intervjuresultaten 
Av empirin framgår att två av sju respondenterna d.v.s. produkt manager på SIX och en 

ansvarig vid övervakningen på Stockholmsbörsen ansåg att alla dessa faktorer är oerhört 

viktiga. De tyckte att snabb, korrekt, relevant, samtidig och tillförlig information påverkas av 

varandra. Ett konkret exempel är att en snabb leverans inte skulle ge mycket om inte 

tillförlitligheten skulle vara mycket högt.  

 

En tydlig analys visar att det bli svårt för investerare att göra en rätt bedömning av aktiekurser 

om dem känner ej ett säkert aktieinformationsflöde på marknaden. Investerare kommer inte att 

handla i aktierna med effekten att likviditeten går ner och marknaden blir mindre effektiv. Om 

vi jämför dessa synpunkter med teorin av den effektiva marknaden som handlar om att 

prisutvecklingen (morgondagens pris) följer en random walk, kommer vi fram till att de rena 

slumparat faktorer snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig information påverkar 

prisutvecklingen. Detta för att enligt respondenterna minskas inverterarnas förväntade 

avkastning på grund av osäker information. Det kan förklaras som investerarna inte blir  inte 

motiverad av den risk som finns i marknaden.  

 
Enligt Fama (1970) en marknad är effektiv om priserna alltid återspeglar tillgänglig relevant, 

korrekt och tillförlig information. De två respondenternas (vid OMX och SIX) resonemang 

kring en effektiv aktiemarknad påminner mig om teorin om halvstark effektivitet (seminstark) 

marknad. Detta för att respondenterna menade att man ska kunna säkerställa en rättvis handel 

och insiderinformation påverkar bedömning av aktieutveckling. Respondenterna påstår att 

aktieinformation påverkar investerarnas förhållningssätt till att köpa aktien i antagandet att det 

ska komma rättvisa aktieinformation.  

 
Den anmärkningsvärda var att en av respondenterna på övervakningen vid stockholmsbörsen 

erkände att de har ingen egen övervakning av om den information som lämnas är korrekt och 

hänvisade till revisorerna och förklara att det överlåts i första hand till revisorerna och i andra 

hand till marknadens bedömning. Om den sedan skulle visa sig vara felaktig så kan vi givetvis 

agera får att få ut riktig information och i vissa fall bötfälla bolaget. Å andra sidan ansåg han att 

det finns goda förutsättningar i marknaden för att investerarna ska kunna få säker 
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aktieinformation och pekade på att det finns en väl kontroll och duktiga revisorer vid 

stockholmsbörsen. Den andra respondenten hävdar att de utvecklar ständigt sina system för att 

kunna möta nya krav från marknaden i form av ny information och/eller ny 

produktpacketering.  Han hänvisade till vältestad teknik och berättade att för att fungera som en 

tillförlitlig leverantör av information är det viktigt att vi baserar våra system på välbeprövad 

och vältestad teknik.  
  
Respondenterna hade olika åsikter gällande vilka andra faktorer kan använda för att minska 

osäkerheten och underlättar aktieinformationen? SIX produkt manager trodde att använda ett 

nytt EU direktiv (MIFID market) som kan användas för att minska osäkerheten cch skall 

förenkla och standardisera handeln i Europa. Den andra ansvariga vid bevakning på 

stockholmsbörsen hade inte någon aning om dessa nya systemutvecklingar. Han påstod att jag 

inte riktigt förstår frågan? En generell åsikt i denna fråga är att en ”vanlig” aktieägare idag har 

väldigt mycket relevant information att ta till sig. Frågan är väl snarare om det ibland inte är för 

mycket information. Man ser inte skogen för alla träd.  
 
Analytikern på affärsvärlden tyckte att samtidig och relevant information inte är viktiga 

faktorer i utvärdering av aktiekurser. Å andra sidan förklarade specialisten vid OMX gruppen 

att snabb information inte har avgörande betydelse. Han ansåg att i vissa situationer skulle det 

kunna vara av vikt att gå ut med information som inte är tillförligt för att säkerställa att alla vet 

lika mycket. Däremot specialisten vid Börsdata och analytikern vid SEB banken trodde att alla 

dessa faktorerna: snabb, samtidig, korrekt, relevant och tillförlig information är lika viktiga.    

 
Analytikern vid Börsdata försöker alltid komma så nära källan som möjligt och använder sig av 

få mellanhänder. Han övervakar och mäter fördröjningar kontinuerligt. Han ser till att han har 

gott om kapacitet i sitt nät så att inga flaskhalsar uppstår. På samma sätt ringer analytikern på 

affärsvärlden och söker information på Internet. Ringer företagsledningen, konkurrenter och 

fackföreningen. Detta påminner mig om den marknadens starka effektivitet. Detta för att 

respondenterna tar hänsyn till all information även av företagen ännu inte är publicerad 

information. Undersökningen visar att de två respondenterna reagerar på stark effektivitet.  

 
Respondenten som arbetar på Omxgruppen hävdar att genom att ta med hemsidan uppnår man 

effekten att även privatpersoner som inte har råd med de dyra informationssystem som proffsen 

använder ändå kan ta del av informationen samtidigt som den offentliggörs. Respondenten på 

SEB banken använder olika informationssystem, t.ex. SIX, Reuter & Ecovision. Analytikern på 
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affärsvärlden anser att de flesta uppgifter som serveras av bolagen är tillrättalagda. 

Förutsättningarna är alltså inte de bästa. Det kan tolkas att respondenterna reagerar på svag 

effektivitet marknad.  Detta för att de tycker att det är lätt och billigt att bedöma kursen med 

historiska pris bakgrunder. 

 
Noteringsavtalet är organiserat på det sättet att rättvis aktieinformation överlåtas till 

marknadens bedömning och individen. Stockholmsbörsen har ingen övervakning av om den 

informationen är korrekt. Företag ska redovisa marknadens behov av information. Jag upplevde 

att båda respondenterna på Omxgruppen hade en dubbeltydlig hållning, dels ville de hårt 

beskriva de hårda reglerna och dels vill man att varje individen presenterar och tolkar rättvis 

information efter sin egen bedömning. 

 
Jag har funnit att i distributföretag är friheten mer begränsad än i noterade aktiebolagen på 

stockholmsbörsen. I distributföretag ville man kontrollera att investerare få säker 

aktieinformation på marknaden, så att man snabbt kunde bedöma dagens information för att 

hjälpa investerare. Företagsledningen ville att informationssystemet skulle ta en aktiv roll i att 

fördela rättvis information för att hjälpa enskilda investerare. Ett exempel på detta är är MiFID 

Markets in Financial Instruments Directive, ett nytt EU direktiv som skall förenkla och 

standardisera handeln i Europa. Även i SEB banken förklarades och bestämdes olika 

informationssystem, tex SIX, Reuter & Ecovision.  

 

Samtidigt som övervakningen på stockholmsbörsen var tydlig med att berätta om sina regler 

för att informationen ska nå marknaden snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförligt. 

Offentliggörande i enligt punkterna 10 till 29 skall under börsens öppethållande ske 

omedelbart, samtidigt o.s.v.  I distributföretag avsatte man mest resurser till utveckling av 

system för att de kunna fungera som en tillförlig leverantör av information och garantera 

investerare en rättvis information. 

 

En del av de intervjuade anser att det inte finns andra faktorer som kan användas för att minska 

osäkerheten och underlättar aktieinformationen. En respondent säger att: ”Jag vet inte, får du 

några bra svar här så är vi intresserade av att veta hur vi kan ytterliggare förbättra regelverket.” 

Analytikern på SEB banken säger att man bör minska börsavgifterna. 

Samtidigt kopplar jag analysen till Andersson & Eriksson (1998) diskussion om hur vi ska 

förhålla oss till en rättvis information för alla investerare. De lyfter fram variation och olikheter 
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som någonting som ingår i normalitet. Och investerarna ska vara flexibla och anpassa sina 

bedömningar till informationen olikheter i förhållande till kvalitativa egenskaper. 

Aktieinformationen ska inte betraktas som om den inkluderar enbart rätt och trovärdig 

budskap. De menar att faktorer som utvärderar aktieinformationen. Jag kunde se att analytikern 

i affärsvärden hade fokus på korrekt och tillförlig information och snabb, samtidig och relevant 

information uppfattades inte viktig.  

 

Däremot hade ledningen på SIX en annan syn på detta. SIX betraktade att alla dessa aspekter är 

oerhört viktiga och det är svårt att lyfta fram någon enskild faktor. I och med användandet av 

automatiserad handel i form av algorithmic trading kan även mycket små tidsskillnader i 

leveransen ge stort utslag. En snabb leverans skulle dock inte ge mycket om inte 

tillförlitligheten skulle vara mycket hög.  

 

Generellt har jag kunnat se i undersökningen att de som arbetar med ledning i de företagarna 

främst ser en rättvis aktieinformation som en fråga om utveckling av informationssystem på 

välbeprövad och vältestad teknik, medan de som arbetar som analytiker och direkt med 

aktieutvärdering anser det var en fråga om egna historisk uppfattning av aktiekurser. De 

försöker alltid komma så nära källan som möjligt och använder sig av få mellanhänder. De 

övervakar och mäter fördröjningar kontinuerligt och ser till att de har gott om kapacitet i deras 

nät så att inga flaskhalsar uppstår.  
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Kapitel 8  -    Slutsats   
I detta kapital vill jag utifrån uppsatsens analys och resultatdel att redovisar min slutsatser.   

 

8.1 Slutdiskussion 
Jag ämnar besvara min problemformulering som lyder: På vilket sätt kan investerarna få 

optimala förutsättningar för en säker handel på den svenska aktiemarknaden? Syftet med 

uppsatsen var att undersöka en del faktorer som påverkar aktievärderingen och utgår från den 

effektiva teorin Jag har i min undersökning kommit fram till att följande faktorer, snabb, 

korrekt, samtidig, relevant och tillförlig information, påverkar aktieinformationen på olika sätt 

och medför att investerarna får en säker handel på marknaden. Under min undersöknings gång 

har jag kommit fram att mina hypoteser utifrån min empiri tycks stämma överens med 

sanningen.  

 

Min första hypotes var att det finns en mix av svagt effektiv, halvstark effektivt och starkt 

effektiv aktiemarknad. Detta har bekräftats av undersökningen. Denna mix har till stor del 

uppfyllts i de företag jag undersökt.  Respondenternas förväntningar och arbetssätt inför 

marknadens informationsflöde verkade vara olika.  

Den andra hypotesen var att aktiemarknadens aktörer definierar faktorerna dels efter sina 

yrkesroller och dels efter sina personliga värderingar. Aktiekurser utvärderas efter personliga 

tolkningar av begreppen snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlitlig information. Detta 

stämde bra med min undersökning. Brist på information, kunskap och eget intresse ledde till att 

klyftan mellan olika aktörer i aktiemarknaden inte minskade. Detta resulterade att en del har 

mindre motivation till att arbeta med en fullt rättvisa och kvalificerade aktieinformationer på 

sina arbetsplatser.  

Min tredje hypotes illustrerades av de litteraturer som jag har undersökt. Jag har kommit fram 

till att utvärdering av aktiekurserna har ett positiv samband med redovisningsinformationens 

kvalitativa egenskaper. Samtidigt stod det i litteraturen att riksbankens räntepolitik påverkar 

förutsättningarna för en säker aktieinformation på den svenska aktiemarknaden.  

OM aktiemarknadens säkra informationsflöde i Sverige skriver Boman (1999, s.83) att: 
 ” Access to relevant, high quality macro statistics on the Swedish economy is also rapid and 

easily accessible. Sveriges riksbank, Statistics Sweden and the Swdish Financial Supervisory 

Authority publish, on a monthly basis, data on the Swedish economy and financial market. 
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These data are subjekt to only very brief time lags. Also trade associations such as the 

Association of Fund Managers publish current statistical data.  

In Summary, the Stockholm Financial Market are characterised by a high degree of 

transparency with respect to trade, ownership, companies and economic position as well as a 

wide supply of all other relevant information in a multiplicity of different channels. Rapid and 

comprehensive information generates a greater number of securities transactions. Investors 

and intermediaries have continuosus access to a full range of information of the highest 

international standard. An important secondary effect of this exensive flow of information is that 

it effectively counteracts information imperfections in market prices and attempts of market 

manipulation.”   

  

Jag går tillbaka till syftet med min undersökning. Mitt syfte har varit att undersöka olika 

förhållningssätt till och förutsättningar för säker aktieinformation på svenska aktiemarknaden.  

Vad kom jag fram till egentligen?  Vad jag upptäckte var att den information en investerare får 

har allt större betydelse för hur bra det går i beslutprocessen. Undersökningen visar variation 

mellan yrkesgrupper i förhållningssätt och uppfattning av säker aktieinformation.  Samtidigt 

påverkar dessa uppfattningar företagets arbetssätt för att uppnå en säker aktieinformation på 

finansmarknaden. 

Min studie av aktiemarknadens effektivitet antyder att informationsutvärderingsförmågan hos 

respondenterna var olika. Aktieinformations kan uppfattas säkra beroende på aktörens 

individuella utvärderingar. Respondenterna hade olika förhållningssätt utifrån sina egna 

personliga värderingar och arbetade på olika sätt. Undersökningen visar att effektiviteten i 

utvärdering av information var en mix blandning av svagt effektiv, halvstarkt effektiv och 

starkt effektiv aktiemarknad.  Detta för att aktiemarknadens aktörer reagerar och arbetar på 

olika sätt inför tillgänglig information. Till exempel en marknad som är effektiv i halvstark 

form bearbetar inte de informationerna som är snabba och samtidiga.  Investerarna bearbetar 

tillgänglig information av intresse för aktievärdering. Jag tycker att en fungerande och effektiv 

aktiemarknad bör garantera att denna information är ett underlag som säkrar 

vinstmöjligheterna.  

  

Uppsatsens första fråga angående hur viktig det kan vara med att aktieinformationen är snabb, 

korrekt, samtidig, relevant och tillförlitlig? Att kunna utvärdera hur viktig det är 

aktieinformationens kvalitativa egenskaper, beror på investerarens yrkesroll inom 

aktiemarknaden. Denna roll visade sig vara mycket viktigt och påverkade han/hennes 

förhållningssätt för att utvärdera säker information.  
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Uppsatsens andra fråga: hur arbetar man för att uppnå snabb, korrekt, samtidig, relevant och 

tillförlitlig information i aktiemarknaden? Det handlar om individens attityder och arbetssätt i 

relation till utvärdering av informationen och hur ska man bli bra på att anpassa sina beslut 

efter kundernas förväntningar och behov?  

 

Tredje frågan är om det finns förutsättningar i marknaden så att investerare kan få säker 

aktieinformation. Förutsättningarna är ju inte lika för alla investerare i marknaden, därför kan 

investeraren använda varierande metoder för att uppnå säker aktieinformation. Jag anser att för 

att verkliggöra snabb, samtidig, relevant, korrekt och tillförlig information bör man ”jämna ut” 

skillnaderna i marknaden och ge varje investerare individuellt chansen att få en säker 

aktieinformation som beslutunderlag.  

 

 Fjärde frågan handlade om: vilka faktorer anses marknaden kunna använda för att minska 

osäkerheten och underlätta aktieinformationen? Jag har sett att det finns vissa skillnader i de 

företagen som arbetar för att uppnå säker aktieinformation. En del av personalen hade ingen 

klar uppfattning av hur viktig det är med säker aktiemarknadsinformation utan hänvisade 

istället till noteringsavtalet och årsredovisningsslagen. Generellt har jag kunnat se i 

undersökningen att de som arbetar med realtidsdistribuerad aktiekursinformation främst ser 

säker aktiemarknadsinformation som en fråga om informationssystem på välbeprövad och 

vältestad teknik och tekniska lösningar, medan de som arbetar med analys av finansiell 

information anser det vara en fråga om ett väl utbyggt system av revisorer och kontroll.  
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8.2 Rekommendationer och förslag till framtida forskning  

 
 
– Rekommendation:  

  

Vad är avgörande för säker aktieinformation i finansmarknaden? På vilket sätt kan investerarna 

få optimala förutsättningar för säker handel på svenska aktiemarknaden? Följande faktorer är 

enligt min mening viktigast: 

* Marknads- och företagsinformation av hög kvalitet.  

* Tydliga regler som garanterar rättvis och trygg aktieinformation för investerarna.  

Regelsystemet utvecklas för att öka säkerhet och tryggheten i aktiemarknaden.  

*Meningsfullt höjd kvalitet på aktieinformation från finansmarknaden vad gäller innehåll, 

snabbhet, samtidighet, korrekthet, relevanthet och tillförlighet. 

* Ett informationssystem på välbeprövad och vältestad teknik. 

* Ett väl utbyggt system av revisorer och kontroll. Stockholmsbörsens inspektionsroller som 

aktiemarknadsövervakare vidareutvecklas för ordentligare kontroll över informationsflödet i 

finansmarknaden.   

Om någon av dessa faktorer är svag kan det hända att hela kedjan ska går omkull. På grund av 

detta är det nödvändigt att arbeta med dessa faktorer ordentligt även för att stärka hela kedjan.  

Helheten i aktieinformationen bör vara stark för att investerarna få optimala förutsättningar i 

aktiemarknaden. Alla dessa faktorer gör finansmarknaden tryggare och effektivare.  

Min slutsats har förhoppningsvis visat att det är fullt möjligt att utveckla svensk 

aktieinformation till ett säker och trygg marknadstillstånd. Vi kommer och lyckas om alla 

aktörer i marknaden ställer upp för målen och visionerna.   

  

– Förslag till framtida forskning  

      

 Jag tycker att det även skulle vara intressant att genomföra undersökningar utifrån samma 

problemställning liksom i min studie, men med en annan undersökningspopulation i 

finansmarknaden än den jag använt mig utav, till exempel tillverkningsföretagen i de olika 

branscherna.  

Det skulle vara intressant att undersöka påverkan av andra faktorer i genomförande av en säker 

aktieinformation, till exempel en konkurrenskraftig kundservice från Stockholmsbörsen. Eller 

går det att förverkliga säker finansinformation med hjälp av att sätta tydliga mål?  



 60

Referenser  
 
 
Andersen, H (1994), Vetenskapsteori och metodlära, En introduktion, Lund.  

 
Andersson, P. & Eriksson, F. (1998), Börsintroduktionsprospekt, Sundsvall, Mitthögskolan.  
 
Aronsson, L., Hägg, I. och Wiedersheim, F.( 1975), Att använda modeller i företagsekonomin, 
Lund, Studentlitteratur.  
 

Bell, J. (1993), Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 

 
Boman, Rager (1999), Stockholm Financial Market – a success story, Stockholm, SNS Förlag.  
 
Brandrup-Wognsen, Johan & Stenbom, Mikael (1987), ABC för handel i aktieoptioner, 
Bonniers Grafiska Industrier, Stockholm 
 

Börsregler, 2001, ,Handledning till noteringsavtal och listningskrav, Om Stockholmsbörsen. 
 

Falkman, Pär (2000), Teori för redovisning, Lund, Studentlitteratur.  

 
Fama, E (1970), “Efficient capital market: A review of theory and empirical work”, Journal 
och finance 15.  
 
Gottmark, Anna,  Axell Paula och Svantesson Maria (2002), Investor Relations- en 
agentkostnad, Lund universitet  
 
Johanson, Andreas & Sundblad, Thomas (2004), Telias börsintroduktion, en studie som 
påverkade aktievärderingen, Södertörns Högskola.  
 
Johansson, A., Mallmén, J. och Nordström, A. (1998), Aktiefondredovisning som 
beslutunderlag, Södertörns Högskola 
 
Johansson, Bo & Svender, Per Olov (2004), Undersökningsmetoder och språklig utformning, 
Uppsala, Författarna och kunskapsföretaget.   
 

Hansson, Sigurd (2001), Aktier Optioner Obligationer, En introduktion, Lund Studentlitteratur. 
 
Hartman ,Sven (2003), Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, Falun,  
Natur och Kultur. 
  
Hägg, Ingemund (red) (1988), Stockholms fondbörs, rikskapitalmarknad i omvandling, 
Stockholm, Fondbörs och SNS Förlag   
 



 61

Lindholm,Veronica & Westergren, Anna (2002), Informationshantering i börsnoterade 
företag,  Lindköpings universitet  
 
Lybeck, Johan & Hagerud (1994 ), Penning marknadens instrument, Falun, Scandbook. 
 
Oxelheim, Lars (1988), finansiell integration, Stockholm, Lehtilä tecknare AB. 
 
Palepu,K & Healy, P (2000), Business analysis & valuation- using finacial statements. Ohio, 
South Western College. 
 
 Patel, Runa & Davidson, Bo (1991), Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning, Lund, Studentlitteratur.  
 

Patinken, Don (1995), Money, interest  and Prices, New york, Harper & Roal Publisher. 
 
Pettersson, Karl-Henrik (1996), Aktiemarknadens anomalier, Göteborg, Groveda AB.  
 
Ridder, Adri (1988), Börsstopp och kursutveckling på Stockholmsbörsen, Stockholm, Ljunglöfs 
AB. 
 
Ross, S & Westerfield, R (1999), Corporate finance. Boston, McGraw-Hill. 
  
Samuelson, P (1965), “Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly”, Industrial 
Management Review, 5. 
 
Svensson, Eleonore & Svensson, Sofia (2003), Optimal extern rapportering. Med vilket 
intervall bör börsnoterade företag förmedla information till sina externa intressenter?   
,Blekinge Tekniska Högskola.  
 
Vinell, Lars & Ridder, Adri ( 1987), Effektiv avkastning på börsaktier, Stockholm: Caslon 
Press Offsettryckeri AB.     
 
Viotti, S & Wissén (1992), Finansiell ekonomi, Penningmarknaden, Stockholm, SNS förlag. 

 
White,Lawrence ( 1999), The theory of monetary institutions, Massachusetts, Blackwell  
publishers  
 
Wilke, B & Sandén, W & Miksche, M ( 2000 ), Det är dina pengar, Stockholm, Trade 
 
Wognsen, Johan A& Stenbom, Mikael (1987), A B C för handel i aktieoptioner, Stockholm, 
Bonniers Grafiska industrier AB. 
 
Ångström, Lars – Jonas (1984), Teknisk Aktieanalys, Civiltryck AB, Stockholm   
 
Åsgård, Lasse & Ellgren, Christer (1999), Börsen har alltid fel spara i aktier och 
fonder!,Stockholm, Prisma. 
 
 

 



 62

Appendix   – Intervjufrågor 
 
 
 
Fråga 1- Hur viktig anser Ni det vara med att aktieinformationen är snabb, korrekt,   
               samtidig, relevant och tillförligt?  
 
 
  
 
Fråga 2 - Hur arbetar Ni för att uppnå snabb, korrekt, samtidig, relevant och tillförlig 
               information?  
 
 
 
Fråga 3 - Vilka förutsättningar anser Ni att finns i marknaden för att investerare  
               kunna få säker aktieinformation? 
 
 
 
Fråga 4 - Vilka faktorer anser Ni att marknaden kan använda för att minska osäkerheten och  
               underlättar aktieinformationen?  
 
 
 
 
Övrigt?  
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Appendix – Intervjuinformation 
 
 
Hej, 
 
 
Jag, Shahpar Zandieh Nadem, skriver under denna vår min magisteruppsats för  
ekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Jag undersöker: 
 På vilket sätt kan  investerarna få optimala förutsättningar för säker handel 
 På svenska aktiemarknaden?   
 
Undersökningen grundar sig på en frågelapp som jag utformat för detta ändamål. 
Det skulle vara mig till stor hjälp om du vill hjälpa mig med min undersökning  
genom att få höra Dina synpunkter om frågorna.  
 
Om du har några frågor eller funderingar så får du gärna kontakta mig genom  
något av telefonnumren eller e-mail adressen nedan: 
 
Shahpar Zandieh Nadem, telefon: 08- 717 81 23 , 073 366 9500, 
 e-mail: shza4571@student.su.se     
 
Tack på förhand! Med vänliga hälsningar, 
Shahpar Zandieh Nadem  
   
 
  
  
 
  

  
 
 


