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Sammanfattning 
 
Kritik har riktats av forskare mot bristerna i kommunikationen mellan företag och dess 
investerare, vilket leder till onödigt höga kostnader för investerare att analysera och bearbeta 
informationen. Detta leder i sin tur till att företagens kapitalkostnader blir högre än 
nödvändigt. Syftet med denna uppsats har varit att ge förslag på hur svenska företag kan 
förbättra kommunikationen med sina investerare för att deras beslutsfattande förbättras. 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod som bygger på intervjuer med representanter för 
kreditinstitut, aktieägare och professionella analytiker, som arbetar med investeringar i 
svenska aktiemarknadsföretag. Angreppssättet har varit normativt/induktivt, vilket innebär att 
vi har gjort en induktiv studie, men vårt syfte har varit normativt. 
 
Den teoretiska referensramen vi använt oss utav består av teorier och studier som beskriver 
investerarens beslutsfattande och kommunikationen mellan företagen och investerarna. 
 
Vi intervjuade fem investerare med olika bakgrund och befattningar, som arbetar med att fatta 
beslut om investeringar i svenska aktiemarknadsföretag. Samtliga investerare använde sig 
utav finansiella rapporter i samband med sitt beslutsfattande, men de kompletterade de 
finansiella rapporterna med information från andra källor. Det fanns i övrigt ingen gemensam 
nämnare i investerarnas informationsbehov. Dessa efterfrågade olika typer av information i 
olika beslutssituationer. Investerarna i studien framförde dock att mer relevant information 
underlättar beslutsfattandet, samtidigt som de sade att företagen idag inte tar lika stor hänsyn 
till alla investerargrupper i sin kommunikation med investerarna.  
 
Vår slutsats är en uppmaning till svenska aktiemarknadsföretag att börja använda sig utav data 
warehouse databaser, där investerarna själva kan skräddarsy den information som de vill ta 
del av. På så sätt kan informationsutbudet individanpassas till den enskilde investeraren 
samtidigt som informationsutbudet till marknaden i stort inte blir begränsat.  



 

Abstract 
 
This paper studies possibilities of improving communication between firms and their 
investors in order to facilitate them making investment decisions. Previous studies have 
shown that better communication with investors lower a firms cost of capital. We have made 
a qualitative study with a normative/inductive approach on five large Swedish investors. 
Conducted research has revealed that investors require relevant and new information when  
making investment decisions. It must be also stressed that required information depends 
strongly on the type of a specific investment situation and the type of a particular investor. As 
all investors have agreed the more information appears the better for the market because it 
decreases the asymmetry of information. However all the investors claimed that the wide 
range of information make it more time-consuming to sieve the relevant and new information 
from the rest. 
 
It would be theoretically possible to satisfy both, the whole market and the specific investor 
with relevant and new information if only companies used data warehouses that are open for 
external investors. 
 
 
 



 

Förord 
 
Under vårterminen 2006 har vi skrivit vårat examensarbete på Företagsekonomiska 
Institutionen vid Stockholms Universitet. Det har varit en spännande och rolig tid, även om 
det stundtals varit tufft. Nu när vi är klara med uppsatsen skulle vi vilja passa på att tacka de 
personer som varit till hjälpt i samband med uppsats skrivandet. 
 
Framförallt skulle vi vilja tacka de respondenter som ställt upp på intervjuer. Utan er hade 
uppsatsen aldrig blivit möjlig att slutföra.  
 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Jan Sigfridsson och våra opponenter som gett 
oss värdefull feedback som vi själva annars aldrig hade tänkt på. Ett stort tack även till 
Susanne Weinberg, som har gett oss sina synpunkter och hjälpt till med att få alla pusselbitar 
på plats. 
 
Sist men inte minst vill också tacka våra nära och kära som har haft tålamod med oss under 
uppsatsskrivandet, hjälpt till med korrekturläsning, stöttat oss och gett synpunkter. 
 
 
 
Tack! 
 
 
 
 
 
Stockholm, juni 2006 
 
 
 
………………………..  ………………….. 
Panagiotis Theofilaktou  Wilhelm Wojtasik 
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1 INLEDNING 

 
I inledningen beskriver vi problemet med kommunikationen mellan företagen och 
investerarna. Vi beskriver vad detta problem innebär för investeraren och företagen och 
specificerar även syftet med uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund  
Årsredovisningen anses ha ett mångsidigt användningsområde både bland tillverkarna 
(företagen) och bland de olika läsarna. Somliga ser årsredovisningen som en uppriktig annons 
av företaget, medan andra som ett forum där företagsledningen kan predika sina filosofier om 
sig själva och om företaget.1 Andra anser att årsredovisningarna används av företagsledare 
som visitkort, av säljare som referens och personalavdelningar som rekryteringsverktyg.2 
Syftet med redovisning är dock att hålla aktieägarna informerade om företagets finansiella 
situation.3 En annan viktig målgrupp för årsredovisningarna är de finansiella analytikerna då 
företagens finansiella rapporter är av stor vikt i deras arbete.4 Ytterligare andra viktiga 
målgrupper för företagens finansiella rapportering är kreditinstitut, som finansierar företagens 
lån.5 
 
Både aktieägare och kreditgivare anses enligt enhetsteorin vara ägare i företaget. Enligt denna 
teori jämställs kreditgivarna och aktieägarna med varandra och betraktas som externa 
finansiärer. Syftet med redovisningen är därmed att hålla dessa informerade om sina 
investeringar. Utdelningar och räntekostnader anses vara en fördelning av verksamhetens 
resultat.6 De finansiella rapporterna har blivit tjockare med tiden, och innehåller mer och mer 
information. Kritik har framförts att mycket av informationen endast är utfyllnadstext och att 
allt för lite fakta presenteras.7 Det blir då mycket svårt för investerarna att kunna få en bra 
överblick över de finansiella rapporterna, och kostnaden för att analysera informationen ökar. 
Även företagen har ett stort intresse av att investerarna får den information de efterfrågar. 
Företag som tillhandahåller den information som investerarna efterfrågar och som presenterar 
informationen på det sätt som investerarna vill, får fler analytiker som bevakar företaget, 
eftersom kostnaden för analytikerna att följa företaget minskar.8 Detta leder i sin tur till att 
precisionen i analyserna blir bättre och graden av överensstämmelse mellan olika analytiker 
ökar, vilket påverkar likviditeten positivt. Effekten av den ökade bevakningen och ökade 
likviditeten blir att handeln i företagets aktier ökar genom att informationsasymmetrin 
samtidigt minskar.9 Marknadens avkastningskrav på en aktie beror på aktiens likviditet, vilket 
gör att företagen kan sänka sina kostnader för eget kapital och stärka aktiekursen genom att 
                                                
1 Smith, M. & Taffler, R. (2000), sid. 624 

2 Preston, A M., Wright, C. & Young, J. J. (1996), sid. 114 

3 Belkaoui A. R. (2004), sid. 215 f 

4 Schipper, K. (1991), sid. 105 

5 Penman, S. H. Nassim, D. (2003), sid. 532 

6 Belkaoui A. R. (2004), sid. 215 f 

7 Smith, M. & Taffler, R. (2000), sid. 624 f 

8 Brennan, M. J. Tamarowski, C. (2000), sid. 37 

9 Brennan, M. J. Tamarowski, C. (2000), sid. 37, Lang, M. H & Lundholm R. J. (1996),  sid. 490 
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lämna ut den information som investerarna och analytikerna efterfrågar. Analytikerna vill ha 
sådan information som sänker deras kostnader för att sålla och analysera informationen.10 
 
Företagen kan även påverka kostnaden för eget kapital genom att utöka informationen som 
aktieinvesterarna är intresserade av, då utökad information attraherar fler långsiktiga 
investerare på bekostnad av antalet kortsiktiga investerare. Vilket påverkar aktiekursen i 
företaget positivt. På så sätt sänks kostnaden för eget kapital.11 Detta på grund av att de 
kortsiktiga investerarna attraheras av höga utdelningar och allt annat som kortsiktigt höjer 
aktiekursen medan de långsiktiga föredrar en långsiktig utveckling genom att företaget 
behåller kapital för intern utveckling. 
 
Aktieinvesterarna arbetar med att bedöma värdet av investeringen genom 
nuvärdesberäkningar av kassaflödet från företagen. Utökad information minskar osäkerheten i 
beräkningarna, vilket sänker riskpremien aktieinvesterarna vill ta ut och på så sätt sänks även 
företagens kostnad för eget kapital.12 För kreditgivarna är det viktigt att försäkra sig om att 
företaget som beviljas en kredit har möjlighet att betala tillbaka krediten. Företag som bedöms 
ha bra möjligheter att betala tillbaka krediten premieras med en lägre ränta, medan företag 
som har sämre kreditvärdighet får betala en riskpremie för risken som banken tar.13 Eftersom 
lånefinansiering av verksamheten är ett populärt sätt för företagen att ta in externt kapital, är 
det av intresse för företagen att hålla kreditkostnaden på en så låg nivå som möjligt. Företag 
som lämnar sådan högkvalitativ information som kreditinstituten efterfrågar lyckas på det 
sättet sänka sina kreditkostnader.14  
 
Kostnader för eget kapital och kreditkostnader motsvarar företagens kapitalkostnader. Således 
kan företagen sänka sina kapitalkostnader genom bra kommunikation med analytikerna, 
kreditgivarna och aktieägarna. 
 
Men det är inte enkelt för företagen att veta hur de ska förbättra redovisningsinformationen. 
Om den befintliga redovisningsinformationen är användbar bör alla förslag på förbättrad 
information ge större användbarhet än befintlig data.15 Detta för att kompensera 
omställningskostnaderna för investerarna som orsakas av att de måste hantera den förändrade 
informationsmetoden. 

1.2 Problemdiskussion 
En stor intressegrupp för ett aktiebolag är dess investerare. Företaget söker finansiering 
genom lån och aktiekapital. Investerarna efterfrågar i gengäld information om företaget för att 
kunna fatta investeringsbeslut. Men utökad information innebär att företagen måste lägga ner 
mer tid och pengar för att förmedla information till investerarna.16 
 

                                                
10 Brennan, M. J. Tamarowski, C. (2000), sid. 37 

11 Poshakwale, S. Curtis, J. K. (2005), sid. 431 

12 Ibid. 

13 Sengupta P. (1998), sid. 459 

14 Ibid. 

15 Martin, A. (1971), sid. 2 

16 Bane, K. D. (1997), sid. 80 f 
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För att aktieinvesterare och kreditgivare ska kunna göra investeringsbeslut krävs det att de har 
tillgång till användbar och riktig information. Aktieinvesterarna behöver rättvisande och 
aktuell information för att kunna göra egna bedömningar av värdet av tillgångarna som ett 
företaget förfogar över och värdet på företagets investeringar och projekt. Kreditgivarna 
behöver lika aktuell och riktig information för att kunna bedöma företagets långsiktiga 
förmåga att kunna betala av en skuld. För att tillgodose investerarnas informationsbehov har 
företagen en upplysningsplikt, som i Sverige regleras bland annat i aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen, lagen om börs och clearingverksamhet samt genom de avtal som ett 
noterat företag tecknar med den börs de är noterade på. I många fall lämnar dock företagen ut 
betydligt mer information än vad lagen kräver. 
 
Information till investerarna förmedlas genom årsredovisningar, delårsrapporter, 
pressmeddelanden, stämmor, talesmän och andra informationskanaler som företaget använder 
sig av. Årsredovisningar har på senare tid blivit mindre viktiga informationskanaler och andra 
kanaler mer viktiga.17 
 
Det diskuteras mycket om hur mycket och vad för information som ska lämnas till de externa 
intressenterna. Det finns de som tycker att all information bör göras tillgänglig för dessa. Och 
det finns de som anser att skadan för företaget skulle bli alltför stor om all information blir 
tillgänglig även för konkurrenterna och andra som vill skada företaget. Lämnas för lite 
information leder det till att kostnaden för finansiering av företagets verksamhet blir högre.18 
Lösningen är inte heller att erbjuda hur mycket information som helst. De flesta investerarna 
anser att det finns mycket information i de finansiella rapporterna och att det blir för 
komplicerat att överblicka och använda dem som beslutsunderlag. Det viktigaste förblir att 
presentera den information som efterfrågas av investerarna.19 Detta leder till en asymmetri i 
den information som företagen förfogar över och den information investerarna får ta del av. 
Ett problem uppstår också när olika investerare får olika mycket information, vilket påverkar 
marknaden negativt eftersom vissa investerare får sämre beslutsunderlag för sina 
investeringar.20 För investerarnas del leder informationsasymmetrin till att investeraren inte 
kan fatta bra beslut när relevant information saknas.21 Bättre information leder till bättre 
prognoser och därmed bättre investeringsbeslut för investerarna.22  
 
Forskarna har hittills lyckats identifiera problemet med asymmetrisk information.23 Det har 
till exempel beskrivits vad investerarna efterfrågar för information och i vilket mån detta 
tillgodoses. Hellman och Bengtsson har beskrivit hur stora investerare påverkar sin 
situation.24 Skogsvik beskriver redovisningens värderelevans.25 Detta ger en bra grund för att 
inse att ett problem förekommer och att det drabbar både investeraren och företaget. Men där 
tar det slut. Vi har inte funnit tidigare forskning som ger förslag på hur problemet kan lösas. 

                                                
17 Sinha, N. & Watts, J. (2001), sid. 663 

18 Easley, D. & O’Hara, M. (2004) , sid. 1578 

19 Wyman, P. (2002), sid. 106 

20 Bloomfield, R., Libby, R. & Nelson, M. W. (1999), sid. 623, 634 

21 Sterling, R. R. (1967), sid. 104 

22 Finger, C. (1994), sid. 210 - 222 

23 Eccles, R. G., Herz, R. H., Keegan,E. M. & Phillips, D. M. H. (2001) 

24 Hellman, N. (2000), Bengtsson E (2005) 

25 Skogsvik, S. (2002) 
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1.3 Problemformulering 
Det råder en informationsasymmetri mellan företag och dess investerare. Detta leder till att 
investerarna får ett sämre beslutsunderlag, som kompenseras med att de tar ut en riskpremie i 
samband med sina investeringar. Denna riskpremie är en del av företagens kapitalkostnad. 
Därför ville vi ta reda på hur kommunikationen kan förbättras, för att investerarnas 
beslutsfattande kan underlättas och företagens kapitalkostnader sänkas.  

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att ge förslag på hur svenska företag kan förbättra kommunikationen med 
sina investerare så att beslutsfattandet kan förbättras. 

1.5 Avgränsning 
Denna uppsats kommer endast att beröra svenska investerare som investerar i svenska 
aktiemarknadsföretag. Med investerare menar vi både kreditgivare, aktieägare och 
professionella analytiker. Analytikerna behandlas i denna studie som investerare då dessa 
levererar beslutsunderlag till aktieägarna.  
 
En ytterligare avgränsning som vi har gjort är att inte titta på vad småspararna efterfrågar för 
information. Vi är medvetna om att denna grupp är en viktig grupp av investerare, men fokus 
i studien har varit att studera de investerare som aktivt och på heltid arbetar med 
investeringar. Småsparare antogs av oss ha en annan heltidssysselsättning vid sidan om sitt 
sparande. 
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2 METOD 

 
I detta kapitel beskriver vi tillvägagångssättet vid datainsamlingen och analysmetoden som 
användes vid behandlingen av data. 
 

2.1 Val av forskningsmetod 
Det argumenteras mycket bland metodforskarna om att valet av forskningsmetod inte kan 
göras på förhand, utan måste relateras till forskningsproblemet i ett bredare perspektiv.26 För 
att få den information som vi var ute efter i vår målgrupp kunde vi antingen använda oss av en 
kvalitativ eller en kvantitativ forskningsmetod. Båda metoderna har sina styrkor och 
svagheter, men det är viktigt att forskaren väljer en forskningsmetod som passar bäst för 
frågeställningen.27 Vi valde att använda oss en kvalitativ forskningsmetod, då vi ansåg att 
denna metod var bäst lämpad för att besvara vår frågeställning. Metoden ger en större insikt i 
respondentens tankegångar och motiv bakom åsikterna. Vi är dock medvetna om att en 
kvalitativ studie inte är generaliserbar,28 men valde den ändå eftersom det var nödvändigt för 
att skapa förståelse om hur investerarna resonerar när de fattar sina investeringsbeslut. En 
kvantitativ undersökningsmetod uteslöts för att den inte hade besvarat vår frågeställning. 
Däremot bör det betonas att båda metoderna med fördel kan kombineras för att ge en god 
helhetsbild av ett fenomen.29 
 
I denna studie använde vi oss av ett normativt/induktivt angreppssätt, vilket innebär att vi har 
gjorde en induktiv studie, men att vårt syfte var normativt.30 Detta betyder att vi utgick från 
befintliga teorier för att definiera problemet i kommunikationen mellan företag och 
investerare. Sedan gjorde vi en empirisk undersökning för att finna en lösning på problemet, 
vilket resulterade i en ny teori (induktion)31, som kompletterar de tidigare teorierna i ämnet. 
Den normativt induktiva metoden används inom redovisningsteoretisk forskning för att skapa 
nya teorier.32 

2.2 Datainsamling 
Valet av den information som ska insamlas bör bestämmas helt och hållet utifrån 
frågeställningen.33 För att få svar på vår frågeställning var vi tvungna att undersöka hur 
svenska investerare resonerar när de fattar sina investeringsbeslut. Detta är anledningen till att 
                                                
26 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994), sid. 11 

27 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1991), sid. 84 

28 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994), sid. 39 

29 Holter, H. & Kalleberg, R. (1982), sid. 34 

30 Artsberg, K. (2003), sid 32 f  

31 Smith, M. (2003), sid. 1 ff 

32 Artsberg, K. (2003), sid 32 f  

33 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1991), sid. 185 
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intervjuerna med investerarna varit primärdata i vår studie. Sekundärdata i denna studie har 
bestått av publicerade vetenskapliga artiklar, litteratur och information tillgänglig på internet.  

2.2.1 Val av respondenter 
Våra respondenter har bestått av aktieägare, kreditgivare och analytiker. Syftet har varit att 
betrakta informationen utifrån investerarens perspektiv. Aktieägarna betraktades som 
investerare då det är deras pengar som huvudsakligen finansierar företagens verksamhet. 
Dessa tar en risk i samband med en investering och har därför ett behov av information för att 
förvissa sig om att investeringen kommer att vara lönsam. I denna uppsats har vi studerat 
storägare representerade av fondbolag. Kreditgivarna betraktas som investerare då de 
investerar i företag genom att bevilja krediter. Vi har studerat kreditgivarna för att krediter är 
en omfattande finansieringsform för svenska aktiemarknadsföretag. Analytiker är en också 
intressant grupp investerare, även om dessa inte investerar i företagen rent praktiskt. Vi valde 
att undersöka analytikerna, då det är deras analyser som ofta blir beslutsunderlag för övriga 
investerargrupper. Indirekt arbetar analytikerna för övriga investerare genom att sammanställa 
information som investeraren själva fattar sina investeringsbeslut på.  

2.2.2 Urvalsmetod 
Urvalsmetoden som vi har använt oss av beskrivs bäst som ett så kallat bekvämlighetsurval 
(convenience sampling).34 Vi kontaktade nyckelpersoner (kreditchefer, analytiker och 
portföljförvaltare) på svenska investerande bolag. Bolagen valdes utan några förutbestämda 
preferenser förutom grundkraven som vi har i vår avgränsning. Trots att metoden inte 
slumpmässig är den vanligt förekommande inom företagsekonomiska studier.35 
Bekvämlighetsurval lämpar sig för sådan forskning där slumpmässigt urval är svår att 
genomföra på grund av de tidskrävande förberedelser som den kräver eller i områden där 
terrängen är relativt outforskad.  

2.2.3 Semistrukturerade intervjuer  
Både kvalitativa och kvantitativa forskare använder sig flitigt utav intervjuer i sin 
datainsamling. Genom intervjuer får forskaren insyn i respondentens tankar och känslor, 
vilket aldrig kan uppnås genom enkätundersökningar.36 
 
Den intervjumetod som vi använde oss av kallas för semistrukturerad intervjumetod, vilket är 
en metod som passar väl för explorativa 37 och kvalitativa undersökningar.38 Metoden tillåter 
flexibilitet, vilket ger respondenten möjlighet att gå in i nya områden eller utveckla en fråga.39 
 
Vid genomförande av semistrukturerade intervjuer används en guide med ämnesområden som 
skall undersökas. Denna guide består av ett antal frågor som skall besvaras av respondenterna.  
Dessa frågor kompletteras sedan med följdfrågor som varierar beroende på hur 
respondenterna svarat på tidigare frågor. Metoden resulterar i att varje respondent har svarat 
på olika frågor, men ger samtidigt en utförlig beskrivning av det ämnesområde som 
                                                
34 Bryman, A. & Bell, E. (2003). sid. 105 f  

35 Ibid. 

36 Atkinson, P. & Silverman, D., sid.  304 - 325 

37 Barriball, K. L. & While A. (1994), sid. 330 

38 Memon, A. & Bull, R. (2000), sid. 89 

39 Ibid., sid. 89 f 
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undersökts. Semistrukturerade intervjuer säkerställer insamlingen av liknade data från alla 
respondenter.40 
 
I semistrukturerade intervjuer finns det alltid lite utrymme för intervjuaren att ändra frågorna 
under intervjun. Det leder till att det blir skillnader i svaren från respondenterna, men 
samtidigt till att frågorna kan förbättras med tiden.41 
 
Under intervjuförfarandet eftersträvade vi öppna svar genom att inte ha förbestämda alternativ 
som respondenten skulle ta ställning till. Det har gjort att respondenterna har kunnat vara 
utförliga och fria i sina svar. Detta har underlättat för respondenten att med minimal 
vägledning av oss beskriva sin syn på problemet, utan att begränsas av en fast frågemall eller 
svarsalternativ. 42 

2.3 Analysmetod 

2.3.1 Kvalitativ analys 
Analys av kvalitativ data tenderar att vara en iteraktiv process. Alla steg från att läsa och att 
dra slutsatser görs om och varje gång strävar forskaren efter att uppnå en högre nivå av 
samband och bevisning.43 

2.3.2 Meningskomprimering 
Det finns ett flertal metoder på hur kvalitativa data skall analyseras.44 Vi har använt en metod 
som kallas för meningskomprimering (meaning condensation) vilket innebär att forskaren gör 
om respondenternas svar till korta uttalanden. Forskaren komprimerar uttalandena så att 
innebörden av dessa utrycks i några få ord.45 Vi valde att använda oss av en diktafon vid 
genomförandet av intervjuerna. Detta gjorde vi för att förhindra att det som kom fram under 
intervjuerna glöms bort eller förvrängs vid bearbetandet av data. 
 
Analysmetoden har fem steg. 46 

• Hela intervjun läses igenom för att forskaren skall få en övergripande uppfattning. 
• De naturliga meningarna (meaning units) bestäms av forskaren. Detta innebär att vi 

gör en uppdelning av de uttalanden som respondenten gjort, precis som de utrycktes. 
Varje sådan naturlig mening skall representera en uppfattning, yttrande eller annat 
som ger svar på en viss fråga. 

• Teman som dominerar de naturliga meningarna fastslås så enkelt som möjligt. 
Forskaren läser svaren som han uppfattar dem, utan någon förutfattad mening eller 
tematisering för att uppnå neutralitet. I detta steg görs svaren om till korta meningar.  

• Sedan ställs teman mot studiens centrala frågor. 

                                                
40 Daymon, C. & Holloway, I. (2002), sid. 171 

41 Bradburn,  N. M., Sudman, S. & Wansink, B. (2004), sid. 4-5 

42 Memon, A. & Bull, R. (2000), sid. 92 

43 Dey, I. (1993), sid. 265 f 

44 Kvale, S. (1996), sid. 188 

45 Ibid., sid. 192 

46 Ibid., sid. 194 
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• Väsentliga, och inte överflödiga teman av hela intervjuförfarandet binds ihop för att ge 
en förklarande mening. 

Metoden innebär sammanfattningsvis en avkortning och komprimering av meningar som ger 
en övergripande struktur. 47 
 
Vi valde att inte personifiera svaren utan att gruppera dessa. Det Innebär att vi sammanfattade 
alla teman av respondenterna och sedan fördelade dessa i respektive fråga. Detta har vi gjort 
för att ge en heltäckande beskrivning inom respektive fråga. I de fall där svaren talade mot 
varandra har vi gjort en ytterligare uppdelning. 
 
Denna metod har bidragit till att vi minskade risken att använda våra egna tolkningar under 
datainsamlingen. Det är endast respondenternas egna uttalanden som ligger till grund för 
empirin. 
 

                                                
47 Kvale, S. (1996), sid. 194 
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3 TEORI 

 
I detta kapitel redogör vi för de teorier och studier som beskriver investerarens 
beslutsfattande och kommunikationen mellan företagen och investerarna. 
 

3.1 Syftet med redovisningen 
De finansiella rapporternas mål finns definierade i ”The conceptual framework for financial 
accounting and reporting” (föreställningsram) som har utvecklats av FASB (Financial 
Accounting Standards Board). Dessa mål sammanfattas till att tillhandahålla information till 
nuvarande eller potentiella investerare och kreditgivare och andra användare som underlag för 
deras beslut. Denna information skall ge en bild av företagets ställning och resultat, så att 
investeraren kan bedöma om dess förmåga för framtida utdelningar, räntebetalningar och 
amorteringar av krediter.48 För att kunna avgöra vilken information som är bäst för 
beslutsfattandet har FASB framställt de kvalitativa egenskaperna, som beskrivs mer utförligt 
senare i kapitlet. Det Europeiska normgivande redovisningsorganet IASB (International 
Accounting Standards Board) har använt FASB:s definitioner och föreställningsram vid 
utformandet av den europeiska redovisnings normgivningen. Resultatet har blivit att både 
Europa och USA använder sig av samma grundprinciper vid utformandet av 
redovisningsnormer. 
 
Föreställningsramen är till för att hjälpa normgivarna att utforma och revidera normer men 
också för att tolka normerna. Föreställningsramen är däremot inte till hjälp för läsarna av de 
finansiella rapporterna49, men den skall bidra till att redovisningen blir enhetlig och till nytta 
för beslutsfattarna. I föreställningsramen beskrivs de kvalitativa egenskaperna för 
redovisningen för att den skall anses vara användbar för användarna.50 
 

1. Utgångspunkten för hur redovisningen skall utformas är användarnas behov och 
användbarhet av informationen vid beslutsfattandet. 51 

2. Värdet av besluten, som fattas på basis av informationen, får inte överstiga kostnaden 
för informationen. 52 

3. Redovisningsinformationen måste vara begriplig för en insatt användare. 53 
4. Redovisningsinformationen måste vara relevant för själva beslutsfattandet. Den skall 

ge tillbakablickande och framåtblickande information för att möjliggöra för 
investeraren att utvärdera historiska händelser, bedöma nuvarande förhållanden och 
uppskatta framtiden. 54 Relevans innebär dessutom informationens förmåga att påverka 

                                                
48 Belkaoui A. R. (2004), sid. 182 f 

49 Artsberg K. (2003), sid. 166 

50 FASB (1980), sid. 105 - 120 

51 Ibid. 

52 Ibid. 

53 Ibid. 

54 Ibid. 
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beslutsfattandet, genom att bidra till att beslut antingen ändras eller stärker 
förväntningarna av beslutens konsekvenser.55 Men ett krav för relevansen är att 
informationen är tillgänglig för beslutsfattaren.56 Relevansen betraktas som den 
primära egenskapen för redovisningsinformationen.57 

5. Redovisningen måste vara tillförlitlig för att överhuvudtaget vara användbar. Ett krav 
för att informationen skall anses vara tillförlitlig är att det finns en samstämmighet 
mellan oberoende bedömningar, vilket ger hög verifierbarhet. Dessutom skall 
redovisningen avbilda den verklighet den avser att avbilda, genom att rätt mått mäter 
det som skall mätas, vilket ger hög validitet. Hög verifierbarhet och validitet innebär 
att informationen ger en korrekt bild av företagets ställning. För att tillförlitlighet skall 
uppnås måste även informationen vara fullständig och neutral, så att den inte på något 
sätt påverkar beslutsfattandet i en viss riktning. 

6. Informationen skall vara jämförbar över tiden hos det enskilda företaget och jämförbar 
företag emellan, vilket ökar värdet och nyttan för användarna. 58 

3.2 Flerparadigmatisk vetenskap 
De finansiella rapporterna som företagen presenterar är inte enbart redogörelser för företagens 
aktiviteter och ekonomiska ställning utan även en produkt av en gemensam påverkan av 
företaget, användarna och redovisningsprofessionen.59 Enligt Cyert och Ijiri förekommer det 
en diskrepans mellan de olika aktörernas informationsbehov, vilket skapar en konflikt vid 
utformningen av mål för rapporteringen.60 Redovisningsprofessionen, som arbetar fram 
redovisningslösningar, har inte gjort det enklare att lösa denna konflikt, utan i utformningen 
av de finansiella rapporternas mål nämns alla aktörer som viktiga, även om fokus ligger på 
investerare och kreditgivare.61 
 
Kuhn säger att forskningsresultat som inte överensstämmer med det som betraktas som 
normalvetenskap (anomali) läggs åt sidan utan att undersökas vidare. En anomali förekommer 
när det framkommer sådant som inte överensstämmer med det som är normalt inom 
vetenskapen. Många anomalier leder till kris som i sin tur leder till en ny normalvetenskap, 
med resultatet att det gamla förkastas.62 Forskningen om företagens information till 
investerarna saknar däremot ett centralt paradigm, vilket har gjort att forskningen på området 
har styrt åt olika håll utan någon gemensam nämnare.63 Ritzer beskriver förekomsten av flera 
paradigm i visa vetenskaper, vilka kallas flerparadigmatiska vetenskaper. Det innebär att flera 
paradigm förekommer samtidigt, och vilket som dominerar beror inte på vilket som är mer 
rätt utan vilket som stöds mer eller har anhängare som är starkare. Denna maktkamp kan 
liknas vid en politisk strid.64 De olika paradigmen behöver inte nödvändigtvis tala mot 
varandra utan ger oftast förklaring till olika fenomen, eller förklarar samma situationer på 

                                                
55 Belkaoui A. R. (2004), sid. 186 

56 Artsberg K. (2003), sid. 169 f 

57 Smith, D. (2000), sid. 24 f 

58 FASB (1980), sid. 105 - 120 

59 Cyert R. M.& Ijiri Y. (1974), sid. 29 

60 Ibid., sid. 30 

61 FASB (1979), sid 94 

62 Kuhn T. S. (1996), sid. 1 - 173 

63 Verrecchia, R. E. (2001), sid. 1-2 

64 Ritzer, G. (1975), sid. 15 ff 
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olika sätt. Men olika ekonomiska händelser kan förklaras med hjälp av olika vetenskapliga 
teorier.65 Av denna anledning använder vi oss av all väsentlig forskning på området, 
oberoende vilket paradigm de tillhör.  

3.2.1 Beslutsnytta/beslutsmodell paradigmet 
Enligt vissa forskare är redovisningsinformationens användbarhet för användarnas egna 
beslutsmodeller det mest väsentliga. Dessa forskare tillhör beslutsnytta/beslutsmodell 
paradigmet (decision-usefulness/decision-model paradigm). 66   
 
Det skall finnas ett system för information som beslut ska kunna fattas på, men också för att 
följa upp konsekvenserna av beslut. Kravet är att systemet skall vara logiskt uppbyggt och att 
reglerna för uppställandet av systemet inte skall vara i konflikt med varandra. Då allt inte kan 
informeras om måste den information som rapporteras vara relevant för någon 
beslutsmodell.67 Informationen i systemen skall vara anpassad till beslutsfattandet för att det 
ska kunna underlättas.68 Relevansen anses mer betydelsefull än andra kriterier som till 
exempel objektivitet och verifierbarhet. Ändå konstateras att ett redovisningssystem inte kan 
ge all den efterfrågade informationen och därför måste den redovisningsskyldige välja att 
redovisa viss information och utesluta annan.69 
 
Alternativa metoder till redovisningsmått utvärderas efter sin förmåga att förutsäga 
ekonomiska händelser. Prognosvärdet i informationen är det mest centrala i detta paradigm.70  

3.2.2 Beslutsnytta/beslutsfattar/aggregerade marknadsbeteende paradigmet 
Detta paradigm är en vidareutveckling av det ovan nämnda. En av de forskare som 
vidareutvecklade beslutsnytta/beslutsmodell paradigmet var Gonedes. Han anser att nyttan för 
marknaden bör styra redovisningsinformationen. Marknaden reagerar olika på olika typer av 
information, samtidigt som den inte reagerar på viss typ av information. Enligt Gonedes bör 
marknadsreaktionen styra utvärderingen av redovisningsinformationen. Gonedes menar att 
marknadsineffektivitet kan elimineras genom att marknaden får rätt information. Dessutom 
anser han att mottagarna av informationen ska reagera på samma sätt genom att utrymmet för 
olika tolkningar av informationen minskar.71  
 
Enligt teorin om den effektiva marknaden (Efficient capital market theory) värdesätter 
marknaden all tillgänglig och relevant information om ett företags ledning, produkter, 
lönsamhet och framtidsutsikter, vilket ligger till grund för värderingen av företaget 
(aktiepriset). Fama utvecklade denna teori och menar att all ny betydelsefull information som 
offentliggörs påverkar företagets värde omedelbart, för att till fullo återspegla all väsentlig 
information om företaget som för tillfället är tillgänglig.72  

                                                
65 AAA (1977), sid, 1-52 

66 Belkaoui A. R. (2004), sid. 343 

67 Sterling, R. R. (1967), sid. 104 

68 Ibid. 

69 Ibid. 

70 Ibid., sid. 108 f 

71 Gonedes, N. J. (1972), sid. 20 f 

72 Fama, E. F. (1970), sid. 413-416 
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3.2.3 Beslutsnytta/beslutsfattar/individuella användare paradigmet 
Ball och Brown har i sin forskning visat att informationsproblematiken inte bara är ett 
problem för marknaden, utan även stor betydelse för den enskilde placerarens och 
finansanalytikerns agerande.73 
 
Bruns presenterade 1968 en ny modell bestående av flera hypoteser, som precis som tidigare 
nämnda paradigm säger att användbarheten vid beslutsfattandet ska styra 
redovisningsinformationen. Det som skiljer Bruns hypotes från de andra paradigmen är att det 
är användbarheten hos den individuella buslutsfattaren som avgör vad som är väsentligt och 
inte användbarheten för marknaden i stort.74 Han hävdade även att annan information än 
redovisningsinformation behandlas på samma sätt av beslutsfattaren. Om den individuella 
beslutsfattaren efterfrågar en viss typ av information, som presenteras på ett visst sätt ska 
denna få det, oavsett om det är redovisningsinformation eller inte. 
Redovisningsinformationens vikt för beslutsfattandet minskar om den icke 
redovisningsrelaterade informationen är väsentlig för beslutsfattandet. Det råder enligt Bruns 
även ett motsatsförhållande, där beslutsfattarna använder sig av redovisningsinformation när 
den övriga informationen varit irrelevant.75 

3.3 Informationskanaler 
Gniewosz gjorde en studie bland Australiensiska investerare om hur dessa hanterar 
information i samband med sitt beslutsfattande. Han kom fram till att investerare varken 
använder information från olika källor var för sig, eller att informationens betydelse 
rangordnas innan den används, utan att olika typer av information kompletterar varandra. 
Dessutom varierar informationsflödet från olika källor kraftigt över tiden, vilket gör att 
investerarna använder olika informationskanaler olika mycket beroende på perioden på året. 
Till exempel används årsredovisningarna som en primär informationskälla en gång per år i 
samband med dess publicering, och att annan typ av information då får komplettera 
årsredovisningarna. Under andra perioder på året är inte årsredovisningarna en 
informationskälla, utan används mer som källa för att finna frågor som inte kan besvaras 
genom andra informationskanaler.76 
 
När det gäller bedömningar om ett företags tillväxt, fann Gniewosz att analytikerna primärt 
tittar på den allmänna utvecklingen av ekonomin och på förväntningarna på branschen som 
det specifika företaget är verksamt inom. Information om det specifika företaget var inte lika 
viktig, men det var den typen av information som fanns att hämta i årsredovisningarna. 
Analytikerna använde sig endast i liten utsträckning av företagens finansiella rapporter vid 
bedömningarna av risken och avkastningen i investeringarna i ett visst företag, som i sin tur 
låg till grund för utfärdandet av köp/säljrekommendationer. Den information som insamlades 
från årsredovisningarna i det här arbetet var företagets historiska avkastning och prestation.77 
 
Holland och Doran har gjort en studie om hur brittiska investerare erhåller information från 
företagen som de investerar i och om hur investerarna försöker påverka dessa företag. Enligt 
                                                
73 Ball, R. J. & Brown, P. (1968), sid. 159 - 177 

74 Bruns Jr., W. J. (1968) , sid. 469 - 480 

75 Ibid. , sid. 474 f 

76 Gniewosz, G. (1990), sid. 223 - 230 

77 Ibid. 
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studien var informella kontakter med ledningen i företagen avgörande för att få tag på viktig 
information. Investerarna var ute efter information kring ledningens kvalitéer och företagens 
interna strategier för att nå framgång. Denna information analyserades för att se hur den 
förväntas påverka kassaflödet och vinsten.  
 
Hellman har studerat hur stora svenska institutionella investerare fattar beslut och har kommit 
fram till att de finansiella rapporter som företagen publicerar är en av flera källor för 
beslutsfattande. Förutom de finansiella rapporterna ansågs även annan information av 
varierande slag vara en viktig källa för beslutsfattande. Investerarna delades in i två 
huvudgrupper företags-information-orienterade och extern-rådgivar-orienterade.78 
 
Den stora skillnaden mellan de två olika typerna av investerare var att de extern-rådgivar-
orienterade investerarna inte använder företagens finansiella rapporter i lika stor utsträckning i 
sitt beslutsfattande, och att de förlitade sig på rapporter som de fick från externa rådgivare. De 
företags-information-orienterade investerarna använder däremot de finansiella rapporterna i 
sitt beslutsfattande. De gjorde sällan egna kvantitativa korrigeringar av rapporterna och 
använde istället siffrorna så som de presenterats av företagen.79 Det fanns flera anledningar 
till att de företags-information-orienterade investerarna inte gjorde kvantitativa korrigeringar 
av företagens finansiella rapporter, men den vanligaste anledningen var att det ansågs onödigt 
med tanke på att marknaden i övrigt (externa rådgivare, andra investerare) inte gjorde sådana 
korrigeringar. En annan åsikt var att analytikerna inte korrigerade för att inte försämra 
kommunikationen mellan sig och företagen. En korrigering skulle ses som ett ifrågasättande 
av företagen, vilket skulle resultera i att analytikerna fick förklara sig. Ytterligare anledningar 
ansågs vara att korrigeringar ger alltför små effekter, samtidigt som investerarna i många fall 
fick ut mer av att göra kvalitativa bedömningar istället för kvantitativa ändringar. 80  
 
Beslutsfattaren förlitar sig inte enbart på företagens finansiella rapporter när han eller hon 
fattar beslut, utan tar också hänsyn till annan tillgänglig information utöver finansiella 
rapporter.81 Han eller hon väljer särskild information från de finansiella rapporterna som 
utgångspunkt och dessa justeras sedan med annan tillgänglig information. Till exempel 
används föregående års vinst eller vinst per aktie som sedan justeras med hjälp av ny 
information. Sedan görs en prognos av det nuvarande årets vinst.82 Ett problem kan vara att 
justera med den nya informationen, vilket ofta leder till att beslutsfattarna underskattar 
signalerna från den nya informationen.83 En del i de finansiella rapporterna som kan vara 
mycket användbar för investerarna är VD-ordet, för att det till skillnad från räkenskaperna ger 
information om företagets framtida utveckling.84 

3.3.1 Databaser 
Dagens teknik har gjort det möjligt för företagen att lägga ut finansiell information i realtid i 
speciella databaser som kallas för data warehouse. Fördelarna med digitala databaser är att 
informationen blir mer tillgänglig, flexibel och enklare att sammanställa än vanliga tryckta 
                                                
78 Hellman, N. (2000), sid. 116 

79 Ibid., sid. 124 

80 Ibid., sid. 125 f 

81 Gniewosz, G. (1990), sid. 223 - 230 

82 Hendriksen, E. S. & Van Breda, M. F. (1992), sid. 216 

83 Ibid. 

84 Smith, M. & Taffler, R. (2000), sid. 638 f 
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eller online tillgängliga finansiella rapporter.85 Redan idag har de allra flesta företag 
finansiella rapporter i PDF format. Nackdelen med sådana filer är att de inte kan 
individanpassas till användaren och att det finns en tidsmässig eftersläpning i dess 
tillgänglighet (ej realtid). Användaren måste således ta del av hela rapporter och efterbehandla 
dem själv. Det finns företag och organisationer som redan idag använder sig av data 
warehouse för att snabbt och enkelt kunna erbjuda information till interna och externa 
beslutsfattare.86 Vanligast är dock att sådana databaser bara används för internt 
beslutsfattande.87 Enligt forskare kan den nya kommunikationskanalen bidra till att både 
transaktionskostnaden och informationsasymmetrin mellan investerare och företagen 
minskar.88 Den största fördelen med sådana databaser anses vara att det avsändande företaget 
bara behöver lämna ut i realtid finansiell information, i ett elektroniskt format, som sedan kan 
individanpassas till olika individuella beslutsfattare (eller program) genom avancerade 
sökmetoder. Det sänker företagens kostnader för tillverkandet av flera olika typer av 
finansiella rapporter, samtidigt som det minskar risken för felaktigheter i den sammanställda 
informationen.89 Nackdelen med det här är att den information som lagras i dessa databaser 
kräver konstant och löpande revidering för att kunna göras tillgänglig i realtid. Det medför i 
sin tur ökade kostnader för revision, då detta kräver system och kunskaper som finns i en 
begränsad mängd idag. 

Det bör betonas att implementeringen av ett sådant system inte heller är helt smärtfritt för 
användaren. Användarnas nytta är starkt beroende av systemets kvalitet, 
informationskvaliteten och användarsupporten. En annan avgörande faktor är tillgängligheten 
av information i systemet. Det räcker då inte med att informationen finns i systemet, utan den 
måste även vara lätt att hitta för användaren för att vara användbar.90 

3.4 Kommunikationsteorier 
Det mest grundläggande i kommunikationsteorin är att avsändaren kodar och skickar 
meddelandet till mottagaren som avkodar (tolkar) det ursprungliga meddelandet. För att 
modellen skall bli klar måste hänsyn tas till att det kan förekomma en störningskälla. En 
sådan störningskälla gör att informationen som är avsedd att förmedlas kommer fram 
felaktigt. Det finns ett flertal olika modeller som beskriver kommunikationen och det som 
skiljer dessa från varandra är förekomsten av återkommunikation/reaktion/feedback från 
mottagaren tillbaka till avsändaren. 
 
Den linjära modellen beskriver en kommunikation utan någon feedback alls. Det är en 
envägskommunikation från en givare till en mottagare.91  
 
Utbytes/utväxlingsmodeller beskriver en dubbelriktad kommunikation, där processen ser ut 
som i den linjära modellen, men är riktad åt båda hållen.92 

                                                
85 Rezaee, Z., Sharbatoghlie, A.,  Elam, R., McMickle, P. L. (2002), sid. 148 f 

86 Ibid., sid. 147 f 

87 Phillips, J. T. (1997), sid 54 ff 

88 Rezaee, Z., Sharbatoghlie, A.,  Elam, R., McMickle, P. L. (2002), sid. 149 

89 Phillips, J. T. (1997), sid. 54 ff 

90 Bongsik S. (2003), sid. 158 

91 Fiske, J. (1990), sid. 6 

92 Dimbleby, R. & Burton, G. (1995), sid. 40 
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I den kontextuella modellen blir förutom feedback även kommunikationssituationen och 
omgivningen faktorer som påverkar kommunikationen.93 Kommunikationen kommer att vara 
olika beroende på när och var den sker. Även feedback kommer att påverkas av dessa 
faktorer. Den kontextuella kommunikationsmodellen liknar mycket dagens kommunikation 
till investerarna. Företagsledningen är intresserad av hur marknaden skall reagera på deras 
information. 
 
Kommunikationsteorin brukar även illustreras på andra sätt förutom dem som vi har redogjort 
för.94 Men dessa är antigen vidareutvecklingar av de presenterade modellerna eller modeller 
som inte är relevanta för ämnet. 
 
Det förekommer ofta problem i kommunikationen.95 Dessa problem kan delas upp i: 
 

• Tekniska problem - Hur exakt kan kommunikationssymbolerna översättas? Detta är 
beroende av hur kommunikationsmodellen är uppbyggd. Problemfrågorna behandlar 
om informationen kommer fram eller inte. 

 
• Semantiska problem – Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade 

betydelsen? Detta problem har sin grund i själva meddelandet, och om det är rätt 
kodat. Det sist nämnda problemet är det svåraste att lösa.  

 
• Effektivitetsproblem – Hur effektivt påverkar den mottagna informationen beteendet 

hos mottagaren på önskat sätt? Detta problem har sin grund i manipulering och 
propaganda. 

3.4.1 Redundans 
Redundans är den information som är förutsägbar i ett meddelande.96 Motsatsen till detta är 
entropi. Ett redundant meddelande är förutsägbart och informationsfattigt. Redundans bidrar 
till att lösa kanalens problem samtidigt som det löser problemet med entropi (dvs. att få helt 
oväntad information). Redundans är bra för en stor, heterogen mottagarpublik. Men en 
mindre, kvalificerad och homogen publik skall bemötas med entropisk information. När ett 
meddelande konstrueras enligt ett känt mönster kommer entropin att minska och redundansen 
att öka. Redundans löser i första hand effektivitetsproblemet.  

3.5 Kommunikationsproblem 
Informationsproblemet mellan investerare och företag har beskrivits av Eccles m.fl. De har 
identifierat fem olika former av gap som bidrar till att investerare och företagsledningen 
värderar företaget olika. 
 

                                                
93 Dimbleby, R. & Burton, G. (1995), sid. 40 

94 För att få en överblick se Fiske, J. (1990)  

95 Fiske, J. (1990), sid. 7 

96 Ibid., sid. 10 - 13 
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Informationsgap: Skillnaden i hur mycket informationen värdesätts av investerarna och hur 
detta tillgodoses av företagsledningen. Gapet skapas när information som efterfrågas av 
markanden inte rapporteras.97 
 
Rapporteringsgap: Skillnaden mellan den vikt som företagsledarna lägger vid olika 
information och hur aktivt de arbetar med att rapportera den. Då investeraren inte har kunskap 
av informationen kan de inte värdera vikten av den. Det är bara företagsledningen som har 
kunskap om den och de är de enda som kan avgöra om de skall förmedla den eller inte.98 
 
Kvalitetsgap: Skillnaden mellan den vikt som företagsledningen lägger vid en viss 
information och hur tillförlitlig informationen är som de interna systemen kan förmedla. När 
företagsledningen förmedlar osäker information kommer investerarna att dra slutsatser som 
inte är baserad på goda grunder. Vid eventuella efterjusteringar förlorar företagsledningen sin 
trovärdighet och detta medför en lägre aktiekurs.99 
 
Förståelsegap: Skillnaden mellan vikten av en viss information för investerare och vikten av 
samma information för företagsledningen. Det finns inte information som företagsledningen 
anser som viktig och som investerarna inte gör. Marknaden använder den information som 
rapporteras, men skillnaden ligger i hur viktig denna information anses vara för 
investeraren.100  
 
Perceptionsgap: Skillnaden mellan hur aktiv företagsledningen tror sig vara med att rapportera 
information och hur tillfredställd markanden är av den information de får. Gapet förklarar hur 
realistisk företagsledningens uppfattningar är av sin kommunikation med markanden. Ibland 
kan företagsledningen tro att de gör ett bättre arbete än vad marknaden anser att de gör. Detta 
innebär att de inte är medvetna om den bristande informationen och därför inte kommer att 
göra något för att rätta till detta. Det förekommer också att företagsledningen gör ett bra jobb 
utan att veta om det.101 

3.6 Agentteorin 
Agentteorin beskriver hur uppdragsgivaren (investeraren) överlåter sin verksamhet till agenter 
(företagsledningen) som skall förvalta den. Ett kontrakt upprättas mellan agenten och 
uppdragsgivaren, för delegering av beslutsfattande till agenten. Detta förutsätter att 
uppdragsgivaren kan förlita sig på agentens förvaltning och att han eller hon samtidigt kan 
erhålla information om dennes förvaltning för att ägaren ska kunna göra egna bedömningar.102 
 
Ett problem är att agenterna är mer riskbenägna än uppdragsgivarna. Därför är informationens 
roll en sorts verktyg för att reducera osäkerheten kring de risker som uppstår. Ett annat 
problem är förekomsten av asymmetrisk information mellan ägaren och agenten och mellan 
företaget och kreditgivaren. Agenten använder privat information som inte kan verifieras av 

                                                
97 Eccles, R. G., Herz, R. H., Keegan,E. M. & Phillips, D. M. H. (2001), sid. 131 ff 

98 Eccles, R. G., Herz, R. H., Keegan,E. M. & Phillips, D. M. H. (2001), sid. 134 f 

99 Ibid., sid. 135 - 138 

100 Ibid., sid. 138 f 

101 Ibid., sid. 138 - 141 

102 Hendriksen, E. S. & Van Breda, M. F. (1992), sid. 206 ff, Artsberg K. (2003), sid. 83 - 86 
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principalen och omöjliggör för principalen att veta om agenten har fattat de rätta besluten.103 
Asymmetrisk information uppstår när en part innehar mer information än den andra parten. 
När investeraren får ofullständig information blir det omöjligt för honom att känna till 
företagsledningens preferenser. Detta innebär att investeraren på grund av den bristande 
informationen blir tvungen att genomleva en stor risk i samband med sin investering.104 För 
att lösa detta problem anlitar uppdragsgivaren en revisor som ser till att hans eller hennes 
intressen tillvaratas. 

3.7 Informationsasymmetri 
En ökning av kvantiteten av information mynnar ut i bättre beslut, men detta gäller upp till en 
viss nivå.105 Individer har en begränsad förmåga att behandla information och vid en viss nivå 
kan beslutsfattaren inte längre analysera all information. Därför föredrar individerna en 
begränsad mängd information och helst i sammanställd form. Det är vanligt att beslutsfattaren 
utelämnar information som han eller hon upplever som irrelevant.106  
 
Till skillnad från den begränsade förmåga som individer har att behandla information, har 
marknaden som helhet ingen begränsning.107 Detta gör att mer information är att föredra för 
hela samhället, men inte nödvändigtvis för den enskilde beslutsfattaren. Det som gör det 
problematiskt för den redovisningsskyldige är att olika grupper av investerare efterfrågar olika 
typer av information. Därför är det önskvärt att publicera olika typer av information för de 
olika grupperna av investerare. Att utöver den lagstadgade informationen godtyckligt välja 
information som presenteras i de finansiella rapporterna blir då väldigt dyrt för företagen. 
Därför är det viktigt för den redovisningsskyldige att finna den uppsättning av information 
som tillgodoser behovet för både hela marknaden och den individuelle beslutsfattaren.108 
 
Informationsasymmetrin leder till negativa urval (adverse selection) på marknader. Det bidrar 
till att den bristfälliga informationen påverkar marknadsaktörerna att välja sämre alternativ.109 
Exempelvis kan låntagare med dålig kreditvärdighet beviljas krediter under samma villkor 
som mer kreditvärdiga låntagare, vilket leder till att kreditgivaren gör stora förluster.110 
 
Detta problem löses av att informerade aktörer signalerar (förmedlar) information till mindre 
informerade aktörer för att förbättra sitt utfall. Informationen består av kostsamma handlingar 
som skall övertyga de mindre informerade aktörerna om de informerade aktörernas förmåga. 
För att detta skall lyckas måste de som på riktigt har bättre förmåga signalera starkare än de 
övriga.111 Ett exempel är att företag väljer att ge aktieutdelningar istället för att behålla vinsten 
inom företaget och ge högre aktiekurs, vilket egentligen är billigare än det förstnämnda. 

                                                
103 Belkaoui, A. R. (2004), sid. 444 ff 

104 Hendriksen, E. S. & Van Breda, M. F. (1992), sid. 207 f 

105 Ibid., sid. 214 - 216 

106 Ibid. 

107 Ibid. 

108 Ibid. 

109 Akerlof, G. A. (1970), sid. 489 - 494 

110 Ibid., sid. 497 ff 

111 Spence, A. M. (1974) 
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Orsaken är att marknaden tar aktieutdelning som en god nyhet, vilket bidrar till en högre kurs 
ändå, vilket kompenserar för den extra kostnaden av aktieutdelningen.112 
 
I en imperfekt marknad där informationen inte är fullständig är det mer lönsamt för bankerna 
att vara avhållsamma med riskabla lån, istället för att höja utlåningsräntan. En högre låneränta 
avskräcker säkrare låntagare och medför mer riskabla investeringar, vilket sänker bankernas 
vinster. 113 Men å andra sidan kan inte marknaden vara helt informationseffektiv enligt den så 
kallade Grossman-Stiglitz-paradoxen. Om en marknad skulle vara helt informationseffektiv, 
det vill säga marknadspriserna speglar all tillgänglig information, skulle ingen enskild aktör 
ha motiv att skaffa fram den information som priserna antas avspegla. Om alla aktörer är 
oinformerade är det mycket lönsamt för en enskild aktör att insamla information. 
Sammantaget kan detta tolkas som att inga informationseffektiva jämvikter existerar och att 
priserna därför inte kan innehålla all relevant information om de värdepapper som handlas på 
en finansiell marknad.114 
 
Myers och Majluf har i sin studie om informationsasymmetrin mellan företagsledning och 
investerare kommit fram till att aktiekursen påverkas negativt om en investering finansieras 
av nyemission samtidigt som ledningen innehar bättre information om investeringen än 
investerarna. Informationsasymmetrin är således kostsam både för företagen och för 
aktieägarna.115 Studien säger även att det är mer lönsamt för företagen att söka finansiering i 
perioder då ledningen har små eller inga informationsfördelar framför investerarna. Den säger 
också att det är mer lönsamt för företagen att försöka eliminera eller minska denna 
informationsasymmetri.116  

3.8 Påverkan på informationen 
Bengtsson har i sin studie visat att stora institutionella aktieägare använder sin position som 
storägare för att få tag på information från ledningen,117 även om de själva erkänner att de 
oftast inte vet om denna information är till någon nytta.118 Dessutom visar studien att 
missnöjda stora aktieägare försöker påverka ledningen genom dialog i första hand. Att sälja 
en aktiepost ses som en utväg först när dialogen misslyckats.119 Aktieägarna utövar gärna 
inflytande och får tag på information genom bolagsstämmor om det inte rör sig om börsens 
största företag (t.ex. Ericsson), där det är omöjligt att få något som helst inflytande på 
stämmorna.120 Att ha egna representanter i företagens styrelser är inte att föredra. 
Anledningen är att en representation i en företagsstyrelse troligtvis skulle hämma en 
försäljning av aktierna, när det väl är dags för det. Genom att ha representanter i företagens 
styrelser binder sig investerarna till företaget. 121 
 

                                                
112 John, K. & Williams, J. (1985), sid. 1065 ff 

113 Stiglitz, J. E. & Weiss, A. (1981), sid 408 f 

114 Grossman, S. & Stiglitz, J. (1980), sid. 393 - 480 

115 Myers S och Majluf N (1983), sid 47 

116 Ibid., sid 46 f 

117 Bengtsson E (2005), sid. 139, Holland, J. B. & Doran, P. (1998), sid. 152 

118 Bengtsson E (2005), sid. 139 

119 Ibid., sid. 141 - 142 
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4 INTERVJUER MED INVESTERARE 

 
Empirin bygger på intervjuer med fem respondenter, som arbetar med beslutsfattande vid 
investeringar i svenska aktiemarknadsföretag. 
 

4.1 Investerarna i studien 
Denna studie bygger på intervjuer med fem respondenter, som har olika bakgrund och 
befattning. Det våra respondenter har gemensamt är att de i sitt arbete fattar beslut baserat på 
den information som de erhåller från företagen och från andra källor om respektive 
investeringsobjekt. Den typ av beslut som respondenterna fattar är beslut om investeringar i 
företagen i fråga, men det rör sig inte alltid om direkta investeringar i företagen utan också om 
att lämna rekommendationer om investeringar till andra investerare. Samtliga våra 
respondenter arbetar huvudsakligen med investeringar i svenska aktiemarknadsföretag, men 
tre respondenter arbetar även med utländska företag.  
 
Följande respondenter har ingått i studien. Vi har valt att inte anonymisera respondenterna i 
våran studie för att vi anser att trovärdigheten för studien ökar när respondenterna är 
namngivna. En respondent ville dock vara anonym på grund av hans företags policy och det 
valde vi att respektera.  
 
Anonym respondent, chef för kreditanalysenheten, svensk storbank. Arbetar med att göra 
riskanalyser av bankens storkunder, både svenska och utländska.  
 
Gustafsson Per, kreditchef regionbank Stockholm, Nordea Bank Sverige AB (publ.). Ansvarig 
för kreditgivning och kreditanalys av de större företagen som har verksamhet i regionen. 
Även utländska företag förekommer. 
 
Hall Christian, finansaktieanalytiker (säljsidan), Swedbank Markets. Arbetar med sju noterade 
svenska företag där han har en rådgivande mäklarfunktion för bankens kunder som vill 
investera i dessa företag. 
 
Lannebo Johan, Portföljförvaltare, Lannebo Fonder. Han förvaltar Sverige fonden hos 
Lannebo Fonder.  
 
Ljungqvist Anders, aktieanalytiker, AMF Pension. Ljungqvist är analytiker för svenska och 
utländska IT-bolag som AMF Pension investerar i. Han tar fram rekommendationer för 
förvaltarna inom bolaget. 

4.2 Information som investerarna efterfrågar 
Respondenterna är huvudsakligen intresserade av företagens framtidsutsikter. För att kunna 
göra en bedömning av ett företags framtidsutsikter använder sig investerarna av 
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framåtblickande information, till exempel VD-ordet i årsredovisningen, riskanalyser och 
strategier. Denna information bearbetas mot bakgrund av den historiska information som 
finns tillgänglig om företaget, och de kvantitativa data som finns tillgängliga i de finansiella 
rapporterna. Även om historisk information aldrig enskilt ligger till grund för ett beslut, kan 
den användas i kombination med all annan tillgänglig information som underlag vid 
investeringsbeslut. Följande har utryckts av en av våra respondenter. 
 
”Man måste veta var man har varit för att veta vart man ska  …  Om ett företag påstår sig 
kunna ta ut en marginal på 18 %, men historiskt haft en marginal på 5 %, så kan man 
ifrågasätta det och titta närmare på hur de resonerat” 
 
Det har även påpekats av våra respondenter att historisk information används för att få en 
uppfattning om företaget. Detta är viktigt framförallt när investerarna för första gången 
kommer i kontakt med företaget, men mindre viktig om det rör sig om ett företag som 
investerarna arbetar löpande med. Historisk information kan även vara intressant för att se hur 
ett företag med finansiella problem har hanterat dessa tidigare. Detta kan även ställas i 
relation till andra företag inom branschen. Ett ytterligare användningsområde för den 
historiska informationen är att den kan användas för att bekräfta hur pass väl företagets 
tidigare prognoser har slagit in. 
 
Respondenterna har inte några särskilda preferenser för viss typ av information, utan är 
tydliga med att säga att beslutssituationen påverkar efterfrågan på typ av information. Det 
innebär att respondenterna inte kan definiera specifik information som generellt efterfrågas, 
då olika typer av beslut kräver olika typer av information. Även liknande beslutssituationer 
kan kräva olika typer av information. Olika företag har olika förutsättningar, vilken också 
påverkar efterfrågan på information. I praktiken handlar det för investerarna om att ta del av 
all den information som finns tillgänglig om företaget, för att själva kunna sålla bort oviktig 
information. 

4.3 Finansiella rapporter som informationskälla 
Fyra av våra respondenter har påpekat att företagens finansiella rapporter är viktiga eller 
mycket viktiga informationskällor i deras arbete. Samtidigt påpekade samtliga respondenter 
att årsredovisningar och kvartalsrapporter används i arbetet. Hur och vilka delar i de 
finansiella rapporterna som används skiljer sig dock beroende på hur investerarna arbetar. 
Samtliga respondenter säger att årsredovisningar är en bra grund för vidare arbete och 
redovisningsdata används, vilka anses väldigt viktiga för att sedan justera den och därefter 
göra egna prognoser. Den finansiella delen i rapporterna är inaktuell redan när den trycks, 
men är ändå väsentlig för att den kan användas för egna beräkningar tillsammans med annan 
ny information som finns med i årsredovisningarna, eller som erhålls på annat sätt. En 
respondent sade att årsredovisningarna används vid beslutsfattandet, men att de inte är en 
viktig informationskälla på grund av bristande nyhetsvärde. Denna respondent använde sig 
hellre utav kvartalsrapporter kompletterade med andra informationskällor i samband med sitt 
beslutsfattande. 
 
Respondenterna har ändå olika uppfattningar om vilka delar i årsredovisningen som är 
viktigast. Samtliga respondenter påpekade att VD-ordet oftast är väldigt viktigt och fyra 
respondenter sade att det var för att det är där som ny information oftast finns, samtidigt som 
det går att utläsa strategierna därifrån. För de respondenter som arbetar med kreditanalys är 
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nyheter inte lika intressanta som för de övriga respondenterna. Nyheter som påverkar 
aktiekursen är för dessa respondenter inte till någon större nytta (till exempel förändringar av 
avskrivningstiden eller värderingar av tillgångarna som påverkar vinsten). De är snarare ute 
efter all information som kan påverka återbetalningsförmågan av krediterna, vilket oftast är 
information rörande företagens kassaflöde och information som kan ligga till grund för 
verksamhetens riskbedömning. En respondent tillade att VD-ordet, förvaltningsberättelse och 
riskinriktad information tillsammans är viktiga för att det kan brytas ner till kvantitativ data, 
som kan användas i de egna beräkningskalkylerna. Det samtliga respondenter var överens om 
var att produktbeskrivningar och information av marknadsföringskaraktär inte är viktig 
information och granskas oftast inte närmare. Respondenterna som arbetar med aktier 
(förvaltning och analys) läser årsredovisningen huvudsakligen för att finna ny information 
oavsett var den återfinns. 
 
Justeringarna av årsredovisningarna möjliggörs på grund av att de är detaljrika. Fyra 
respondenter påpekar även att de kvantitativa data som presenteras i årsredovisningar ofta 
justeras av flera anledningar, även om effekterna blir små. Anledningen till justeringarna är 
oftast att få bättre jämförbarhet i de interna analyserna. Det görs till exempel genom 
korrigeringar av undervärderade tillgångar, produktutvecklingskostnader och goodwill, så att 
de beräknats på ett sätt som respondenterna anser vara mer korrekt än vad 
redovisningsreglerna tillåter. En av våra respondenter sade att IFRS, som nyligen började 
användas, är ett bra verktyg för att få jämförbarhet mellan företagen. Vilket förenklar arbetet 
med efterjusteringarna. Samtidigt påpekade han att justeringar ändå kommer att behöva göras 
för att det även med IFRS kommer att finnas utrymme för företagen att göra egna 
bedömningar. En annan respondent sade att han väljer att göra omklassificering av 
redovisningsinformationen istället för att ändra den. Det görs i syfte att få fram den 
information som passar in i företagets egna mallar och för att ta fram de specifika nyckeltal 
som är intressanta. 

4.4 Andra informationskällor 
Samtliga respondenter har sagt att alla informationskällor där investerarna kan inhämta 
information om företagen är viktiga och att dessa tillsammans kompletterar varandra på ett 
sätt som gör det möjligt att fatta ett investeringsbeslut. Trots det har respondenterna sagt att 
vissa informationskällor är viktigare än andra. Fyra respondenter har sagt att information som 
kommer direkt från företaget är viktigare än annan information. Särskilt viktiga för dessa 
respondenter är de finansiella rapporterna, pressmeddelanden, informella möten och allmän 
information som kan plockas fram på egen hand. Vissa respondenter föredrar 
kvartalsrapporterna medan andra föredrar årsredovisningarna som informationskälla. 
 
Andra informationskällor som våra respondenter har nämnt är följande: 

- Bolagsstämmor är enligt respondenterna inget forum för att inhämta information, då 
det nästan aldrig framkommer någon ny information på dessa. Fyra respondenter 
sade att de sällan eller aldrig gick på bolagsstämmor. Den enda respondenten som 
gick på bolagsstämmor gjorde det inte för att inhämta information om företaget, utan 
av andra anledningar. 

- Interna analyser är något som samtliga våra respondenter arbetar med på ett eller annat 
sätt. Det är snarare så att de övriga informationskällorna används för att tillverka 
interna analyser. 
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- Externa analyser är en källa som används olika mycket av de olika respondenterna. 
Vissa köper in externa analyser regelbundet från flera olika analytiker samtidigt, 
medan andra kompletterar vid behov de interna analyserna med externt inköpta 
analyser. 

- Konferenser har två respondenter nämnt som en tidseffektiv informationskälla, men 
den används sällan.  

- Informella informationskanaler är en informationskälla som samtliga respondenter 
säger att de använder sig av då de söker efter specifik information om ett företag. 
Sedan varierar betydelsen och sättet de använder sig av de informella 
informationskanalerna beroende på vilken kontakt de har med företagen. 

- Kontakter med företagens IR-avdelningar varierar på hur djupt investerarna vill gå i 
analysen av företagen. De respondenter som arbetar med att analysera färre företag 
är mer benägna att vända sig till IR-avdelningar för information än respondenter som 
arbetar med ett stort antal företag samtidigt. 

- Kontakt med företagens ledning är vanligast bland de respondenter som arbetar på 
kreditsidan. Detta då de kan få fördjupad information som de övriga 
investerargrupperna inte har tillgång till. Kreditgivarna är hindrade genom 
insiderlagarna att vidarebefordra information, som företagen inte väljer att 
offentliggöra. Detta gör att de i vissa sammanhang får full access till sådan 
information som andra inte kan ta del av. 

- Allmän information som inte är företagsspecifik (information om bransch, region, 
marknad, tillväxt, arbetslöshet, politiska och ekonomiska faktorer) är något som alla 
respondenter använder sig av för att komplettera den övriga informationen från 
företaget. Det här är ofta information som investerarna själva aktivt letar och får tag 
i, och informationsvärdet för den här källan är lågt vad det gäller det enskilda 
företaget. 

- Företagens hemsidor används i stor omfattning av tre av respondenterna då det är ett 
enkelt sätt för att få tag på historisk information. Däremot återfinns sällan ny 
information på hemsidan. 

- Kapitalmarknadsdagar har nämnts av tre av respondenterna som en informationskälla, 
men det lämnas sällan ut ny eller annan relevant information på dessa. 

4.5 Problem i kommunikationen 
Det våra respondenter har varit överens om är att olika företag är olika duktiga på att förmedla 
information till sina investerare. Två respondenter sade att de större företagen generellt sätt är 
bättre på att kommunicera med sina investerare, men det är inte en generell regel då det finns 
större företag som brister i sin kommunikation. Lika överens är respondenterna om att det de 
senaste åren har skett en markant förbättring. Generellt sätt säger alla respondenter att 
företagen försöker göra sitt bästa för att uppfylla investerarnas efterfrågan av information, 
men att det på sina håll förekommer problem. Respondenterna sade att företagen är medvetna 
om att de förlorar mycket när det kommer fram att informationen har varit felaktig, vilket gör 
att de flesta företag är måna om att lämna ut korrekt information. Våra respondenter sade 
dock att problem ändå uppkommer på olika sätt. Följande problem har nämnts: 
 
I vissa fall är företagen inte tillräckligt tydliga med att förklara bakgrunden till de siffror som 
presenteras i de finansiella rapporterna. Otydligheten förekommer även när respondenterna 
ber företagen att redogöra kring sina resonemang om framtidsutsikterna. Respondenterna från 
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kreditsidan påpekade att det är svårt att få konkreta prognoser kring vad företagen tror om sin 
framtid. Det gör det svårt att omvandla dessa prognoser till kvantitativ data. 
 
Ett annat problem som en av respondenterna nämnde var att informationsläckage har 
förekommit i vissa fall, men att det är ovanligt. Däremot är informationsläckor mycket 
besvärliga när de förekommer i företag vars aktier handlas på flera kontinenter, för att det 
leder till att de investerare som handlar på börser som har stängt för tillfället missgynnas.  
 
I takt med att informationen från företagen har förbättrats har det resulterat i att omfattningen 
av informationsflödet både från företagen och externa kanaler ökat. Ingen av våra 
respondenter har dock sagt att de önskar sig att informationsomfattningen minskar, eftersom 
deras arbeten går ut på att bearbeta den information som är tillgänglig. Visserligen har alla 
respondenter påpekat att bearbetningen av informationen är tidskrävande, särskilt under 
perioder då många företag publicerar sina finansiella rapporter. Samtidigt säger 
respondenterna att det inte kan vara på något annat sätt, och de har lärt sig att ”acceptera 
läget”. Omfattningen av information leder till att de respondenter som arbetar med ett flertal 
företag ibland väljer att avstå från att ta till sig viss information på grund av tidsbrist. Men att 
de säger att de inte tror sig gå miste om väsentlig information ändå. Den respondent som 
arbetar med ett fåtal företag säger att det är den stora omfattningen av information som är en 
avgörande faktor för att han ska kunna sköta sitt arbete.  
 
Ett annat problem som nämnts är att företag ibland lämnar ut information, som kort efter 
offentliggörandet ändras av företagen själva, vilket skadar förtroendet för företaget. Sådan 
information är oftast framåtblickande information, som av olika anledningar ändras. 
 
Pressmeddelanden som kommer från företag som lämnar ut mycket information har oftast ett 
litet nyhetsvärde. En respondent nämnde att i vissa företag är bara fem procent av 
pressmeddelandena viktiga, och resten upprepningar av tidigare känd information eller ny 
information som är oväsentlig. Respondenterna sade dock att även om det kommer ut 
information som de själva inte efterfrågar, är det positivt att den ändå presenteras i den 
bemärkelsen att informationsbehovet hos de olika investerargrupperna varierar. Information 
som inte kommer till användning för en kreditanalytiker kan vara viktig för en 
portföljförvaltare. Men enligt respondenterna från kreditsidan är företagen olika duktiga på att 
kommunicera med olika typer av investerare. Vissa företag är väldigt måna om att lämna ut 
information som är anpassad till aktieägarna och missar på det sättet att tillgodose 
kreditgivarnas intressen. Sådana företag koncentrerar sig på att lämna information rörande 
tillväxten och ägarvänliga nyckeltal. 
 
En respondent har sagt att ett stort problem för de långsiktiga aktieinvesterarna är marknadens 
fixering vid kvartalsrapporterna. Idag kan det hända att aktiekursen i vissa företag svänger 
kraftigt beroende på om en order görs 31:a mars eller 1:a april. Många investerare stirrar sig 
blinda på kvartalsrapporterna, utan att titta efter vad som faktiskt ligger till grund för 
siffrorna. En annan faktor som skapar volatilitet är att samma information, men från olika 
källor vid olika tidpunkter har haft helt olika effekter på aktiemarknaden. 
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4.5 Investerarnas inflytande över informationsflödet 
Samtliga respondenter sade att de inte försöker påverka den offentliga delen av informationen 
från företag. Det finns redovisningsregler och lagar som styr de finansiella rapporternas 
innehåll, utformning och publiceringstidpunkt.  
 
Respondenterna har sagt att den personliga kontakten med företagen möjliggör en påverkan 
på informationsflödet mellan företaget och den enskilde investeraren. Investerarna vänder sig 
själva till företagsledningen eller IR-avdelningarna och påpekar felaktigheter eller 
otydligheter som ibland kan förekomma. Detta ska enligt respondenterna ge företagen 
möjlighet att förbättra sig. Det förekommer även att företagen självmant frågar sina 
investerare hur informationen kan förbättras. En respondent nämner även att det har blivit 
vanligare att investerarna utövar sin maktposition gentemot företagen för att påverka 
informationsutbudet från företaget.  
 
Respondenterna från kreditsidan använder den personliga kontakten med företagens ledning i 
större omfattning än de andra. De gör det för att få anpassad information som de inte kan få 
del av på annat sätt. I praktiken kan det handla om att till exempel gå igenom bokslutet med 
ledningen eller ställa fördjupande frågor. Kontakten mellan kreditgivarna och ledningen är 
oftast en förutsättning för arbeten med kreditanalys, även om den inte alltid förekommer.  

4.6 Investerarnas troliga agerande vid bättre 
informationsflöde 
Investerarnas jobb går ut på att göra bra investeringar baserade på den för tillfället tillgängliga 
informationen. Oavsett om respondenterna tillhör aktiesidan eller kreditsidan sade de att de i 
första hand avstår från att investera i de företag där informationen är otillräcklig för att fatta 
ett investeringsbeslut.  
 
Flera respondenter har däremot sagt att bättre informationsutbud rent teoretiskt skulle 
resultera i lägre avkastningskrav på företaget, då risken blir lägre för investerarna. Företag 
som lämnar ut bra och fullständig information till sina kreditgivare har möjlighet att kräva 
lägre ränta, samtidigt som bankerna är beredda att låna ut mer pengar till dem om det skulle 
behövas.  
 
En respondent (aktiesidan) påpekade däremot att han inte skulle acceptera en lägre avkastning 
vid bättre information och tror inte heller att andra investerare skulle göra det. Detta då han 
som investerare vill tro att han kan bearbeta den tillgängliga informationen bättre än 
marknaden och på så sätt få bättre avkastning än andra investerare. 
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5 ANALYS 

 
I det här kapitlet analyserar vi det som har kommit fram under intervjuerna genom att ställa 
det i relation till den teoretiska referensramen och tidigare forskning. 
 

5.1 Investerarnas hantering av informationen 
Då investerare och kreditgivare anses vara de viktigaste användarna av finansiella rapporter, 
måste förståelse skapas till vad de efterfrågar. Problemet är att olika grupper av investerare 
arbetar på olika sätt, och har därför olika informationsbehov. Trots att forskarna på området är 
överens om att investerarna och kreditgivarna är de primära användarna av de finansiella 
rapporterna uppstår det problem vid utformandet av dessa, då även flera andra grupper anses 
vara viktiga intressenter. Det uppkommer då en konflikt om vad dessa rapporter bör innehålla. 
Anledningen till oenigheten är att denna disciplin är flerparadigmatiskt och tvärvetenskapligt, 
vilket leder till att det uppstår oeniga teorier. För våra respondenter har syftet med att ta del av 
rapporterna varit att ta till sig ny och relevant information som underlag till 
investeringsbeslut. 
 
De kvalitativa egenskaperna för redovisningen måste uppfyllas för att användarna ska kunna 
ha nytta av den information som presenteras i de finansiella rapporterna. Relevansen för 
beslutsfattandet anses vara den primära egenskapen för redovisningen. Respondenterna i 
studien efterfrågar specifik information som kan användas i deras beslutsmodeller. De 
finansiella rapporterna är dock ett av flera olika verktyg för att få tag på denna information. 
Investerarna blir då tvungna att själva leta rätt på den information som inte finns presenterad i 
de finansiella rapporterna, genom andra kanaler. Respondenterna får både relevant 
tillbakablickande och framåtblickande information ur de finansiella rapporterna. Den 
tillbakablickande informationen är enkel att utläsa från dessa rapporter och behöver därför 
sällan kompletteras med tillbakablickande information från andra källor. Den framåtblickande 
informationen är begränsad i de finansiella rapporterna och kan utläsas i några få delar 
(VD-ord, förvaltningsberättelse m.m.), vilket gör att den ofta kompletteras med 
framåtblickande information från andra källor. Det mest väsentliga för våra respondenter är 
att kunna uppskatta framtiden för företaget, vilket gör att alla kanaler blir betydande. 
 
I likhet med Gniewosz studie har det framkommit att våra respondenter använder de olika 
kanalerna som ett komplement till varandra. Däremot finns det en viss rangordning av 
källorna. De finansiella rapporterna ansågs enligt fyra av respondenterna vara en viktigare 
källa till information än de övriga. Men ändå varierar betydelsen av dessa över tiden, främst 
för att stora delar av informationen i de finansiella rapporterna tenderar att bli inaktuella med 
tiden. De informationskällor som används för att komplettera de finansiella rapporterna då 
dessa blir inaktuella är i första hand pressmeddelanden och direkt kontakt med företagen. Men 
all tillgänglig information som berör företaget har ett kompletterande syfte. Då all typ av 
information används som komplettering till varandra, innebär det att de frågor som inte 
besvaras av årsredovisningarna besvaras via de andra informationskanalerna och tvärtom.  
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Den finansiella informationen från företaget används tillsammans med den allmänna 
informationen om konjunkturen, marknaden, branschen och all annan information som har 
betydelse för företagets verksamhet. Till skillnad från Gniewosz studie har ingen av våra 
respondenter sagt att information från de finansiella rapporterna används endast i en liten 
utsträckning vid bedömningar av investeringarna. Det är snarare så att de finansiella 
rapporterna används som en väsentlig grund till investeringsbesluten. Detta gör att de 
finansiella rapporterna får en stor betydelse vid investeringsbeslut även om det nämns att de 
finansiella delarna blir inaktuella med tiden.  
 
Även om respondenterna har sagt att nyhetsvärdet i de finansiella rapporterna oftast är mycket 
begränsat, använder de trots det dessa rapporter flitigt i sitt arbete. En anledning till det kan 
vara att det är den enda informationskanalen som är granskad av en utomstående granskare 
(revisorn), som säkerställer att rapporterna inte innehåller några väsentliga fel. De finansiella 
rapporterna har då en slags bekräftande funktion, där redan tidigare känd information slutligt 
kan bekräftas. 
 
Vikten av personlig kontakt med företagen är enligt respondenterna avgörande för att få svar 
på specifika frågor som kan tänkas påverka kassaflödet, eller som säger något om 
framtidsutsikterna. Det ger investeraren en möjlighet att ta del av information som inte annars 
förmedlas till investeraren men som är av betydelse för dennes investeringsbeslut. 
 
Vi har i likhet med Hellman funnit att det förekommer en skillnad bland respondenternas 
preferenser till att ta del av externa analyser. Samtliga respondenter gör egna analyser, men 
det finns en skillnad i hur mycket extern rådgivning de tar del av i arbetet med de egna 
analyserna. Samtliga respondenter använder sig av finansiella rapporter i sitt arbete, men till 
skillnad från vad Hellmans studie visar, gör investerarna i vår studie kvantitativa ändringar 
(omklassificeringar och justeringar av poster) av informationen i rapporterna, oavsett om de 
använder sig utav extern rådgivning i stor utsträckning eller inte. De gör även ändringar 
oavsett om effekterna blir små eller ej, vilket förklaras av att de oftast görs för att återspegla 
hur respondenterna själva betraktar företagets verklighet. Det har inte framkommit att 
respondenternas kvantitativa korrigeringar av de finansiella rapporterna på något sätt skulle 
försämra kommunikationen mellan dem och företaget, så som Hellman funnit. Det har snarare 
framkommit att företagen är väldigt måna om att veta hur investerarna önskar få 
informationen presenterad, för att förbättra kommunikationen. Denna skillnad kan förklaras i 
att företagen enligt respondenterna på senare år har blivit mycket bättre i sin kommunikation 
med investerarna. 
 
Våra respondenter går sällan på bolagsstämmor och då de gör det är det i andra syften än för 
att få tag på information. En anledning till det är troligtvis det faktumet att våra respondenter 
investerar i börsens större företag, där det är omöjligt för dem att få något som helst inflytande 
på stämmorna. Inflytandet gentemot företagen utövar våra respondenter däremot genom direkt 
kontakt med företagen. 

5.2 Kommunikationsproblem 
Kommunikationen mellan företagen och dess investerare är inte lika enkel som 
kommunikationsteorierna beskriver. Det är ett mycket avancerat system där den del av 
kommunikationen som sker direkt från företagen till den enskilde investeraren huvudsakligen 
är enkelriktad. Företagen publicerar finansiella rapporter och ger ut pressmeddelanden som 
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investeraren tar del av utan att lämna någon feedback på. De delar som blir dubbelriktade är 
främst när investeraren har personlig kontakt med företaget. Frågor kan ställas på 
kapitalmarknadsdagar eller vid direkt kontakt med företagen, vilket skapar en dialog mellan 
den enskilda investeraren och företaget. Men hela kommunikationen mellan företaget och 
marknaden beskrivs ändå bäst med den kontextuella modellen. Information från företagen 
påverkar marknaden på olika sätt vid olika tillfällen. Till exempel nämnde några av våra 
respondenter att samma information, men från olika källor vid olika tidpunkter har haft helt 
olika effekter på aktiemarknaden. Dessutom har respondenterna påpekat att företagen är 
intresserade av vad investerarna efterfrågar för information och tar hänsyn till de synpunkter 
som de får. Det är svårt att veta hur företagsledningen resonerar när de presenterar finansiell 
information. Enligt Gonedes bör hela marknadens reaktion beaktas vid utformandet av 
redovisningsinformation medan enligt Bruns är det den enskilde investerarens beslutsfattande 
som skall avgöra vilket information som skall presenteras. 
 
Enligt agentteorin måste informationen om företagets förvaltning tillhandahållas till ägarna, 
för att dessa ska kunna göra sina egna bedömningar. Men informationsasymmetrin som råder 
gör att bra beslut inte alltid kan fattas av investerarna, då de inte är medvetna om de 
preferenser och kunskaper som företagsledningen har. Riskerna blir då högre för investerarna 
om informationsasymmetrin är stor, vilket gör att respondenterna i dessa fall kräver en högre 
avkastning. Alternativt avstår de från investeringar i de fall där informationsasymmetrin är för 
stor för att få ett bra beslutsunderlag. 
 
Respondenterna har inte sagt att det är ett problem för dem att de inte själva kan verifiera de 
uppgifter som finns i de finansiella rapporterna. Anledningen till att det inte är ett problem är 
att företagen idag enligt respondenterna är medvetna om att de förlorar stort när det upptäcks 
att informationen varit felaktig. Företag som inte är uppriktiga mot sina investerare straffas 
genom att investerarna drar sig från de företagen. Detta tyder på att problemet med 
asymmetrin inte har något med tillit till ledningens förvaltning att göra, utan endast med 
bristen av information som beslutsunderlag.  
 
Våra respondenter eftersöker ny och relevant information i den information de erhåller från 
företagen, vilket innebär att de efterfrågar entropi i de informationskanaler som de tar del av. 
Årsredovisningen är enligt respondenterna nyhetsfattig. Detta kan förklaras av att 
årsredovisningen är avsedd för en stor heterogen mottagarpublik.  
 
Respondenterna i studien har sagt att företagen gör sitt bästa för att tillfredsställa sina 
investerare med information. Det tolkar vi som att våra respondenter tror att rapporteringsgap 
inte förekommer, men det har visat sig att marknaden inte är helt tillfredsställd med den 
information som den får. Detta är ett tydligt tecken på att det förekommer både 
informationsgap och perceptionsgap. 
 
Informationsasymmetrin leder till att investerarna fattar beslut utan att veta vad de inte vet. 
Respondenterna är medvetna om att all information inte är tillgänglig, och räknar därför med 
att de själva är tillräckligt duktiga för att ändå kunna fatta ett bra beslut. Den ofullständiga 
informationen leder till att investerarna tar ut en riskpremie i beräkningen av avkastningen för 
att skydda sig mot riskerna som informationsbristen kan leda till. 
 
De företag som inte är duktiga på att kommunicera med investerarna riskerar att förlora 
investerare eller få högre kapitalkostnader. Detta gör att det blir betydelsefullt att bli bra på 
detta och signalera till sina investerare att det inte finns något att dölja. Spences teori visar att 
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kostsamma signaler lönar sig. I detta fall måste företagen övertyga om sin förmåga att växa 
eller betala sina räntor och amorteringar till investerarna. Det som är kostsamt är 
produktionen av information som skall levereras och om företagshemligheter kommer ut. 
Vinsten av de kostsamma handlingarna för företagen blir att fler investerare intresserar sig för 
företaget och att avkastningskravet på företaget blir lägre. 
 
De problem som våra respondenter nämnt i kommunikationen mellan sig och företagen är 
oftast av arten semantiska problem. Informationen till investerarna från företagen är avsedd 
att ligga till grund för investeringsbeslut, men kan ibland vara ofullständig. Respondenterna 
blir tvungna att eftersöka kompletterande information och förtydligande till denna. Några 
respondenter sade att informationen från företagen ibland har bidragit till oberättigad 
volatilitet i aktiekursen, vilket kan förklaras som ett effektivitetsproblem. Ingen av våra 
respondenter har sagt att de problem som uppstår är tekniska problem, då informationen i de 
allra flesta fall kommer fram till investerarna.  

5.3 Komplett information till marknaden kontra 
individanpassning 
Vår studie har inte visat att investerarna efterfrågar en begränsning av informationen från 
företagen, utan snarare att de själva gör begränsningar i den informationen de tar del av. En 
begränsning av information från företagen var inte önskvärt. Tvärtom ansågs det vara bättre 
med mer tillgänglig information, som intressenterna själva kan sålla. Det går dock inte för 
investerarna som bevakar många företag att ta del av all information. För att hantera det stora 
informationsutbudet väljer respondenterna att antingen själva sålla informationen eller att i 
vissa fall ta del av redan sammanställda externa analyser, som kompletterar de egna 
analyserna. 
 
En anpassning av informationen till den enskilda investeraren blir optimalt med tanke på att 
våra respondenter aktivt använder sig av metoder för att få svar på specifika frågor som inte 
alltid kan besvaras av den offentligt tillgängliga informationen om företagen. Enligt Bruns 
hypoteser ska de individuella investerarna få den information de efterfrågar oberoende om det 
är redovisningsinformation eller annan information. Det är individernas behov som ska styra 
informationsflödet. Det våra respondenter från kreditsidan har sagt tyder på att informationen 
idag är mer anpassad till aktieinvesterarna som grupp. Det finns behov av information som är 
mer anpassad till kreditgivarna som dessa idag inhämtar på egen hand. Kreditgivarna är dock 
de som har större möjlighet att inhämta information på egen hand. Sammanfattningsvis kan vi 
säga att kreditgivarna och aktieinvesterarna (inklusive analytikerna) har tillgång till samma 
slags information, men som är mer anpassad till aktieinvesterarnas behov. Men kreditgivarna 
får genom sin roll en extra kontakt direkt med företaget som ger dem mer access till 
information (ibland insider information). Detta bidrar dock till informationsasymmetri mellan 
investerarna. Därför är det viktigt att finna en lämplig kommunikationsmetod. 
 
Studien visar att olika informationskällor används för att kunna få uppdaterad och utförlig 
information. De finansiella rapporterna kompletteras med annan information, vilket gör att 
informationsinhämtningen blir en avgörande del i beslutsfattandet. Men informationen till 
investerarna kommer dock aldrig att kunna bli helt komplett med dagens 
kommunikationssystem. Informationsbristen driver investerarna till att söka efter ny och 
relevant information, för att göra bättre investeringar än resten av marknaden. Om 
informationen var komplett skulle ingen investerare behöva söka efter ny information. Våra 
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respondenter söker efter ny och relevant information för att kunna fatta investeringsbeslut, 
vilket bevisar att informationen inte är komplett i dagsläget. Således finns det utrymme i 
dagsläget att förse marknaden med mer information. Respondenterna har sagt att de använder 
sig av all tillgänglig information som av värde för dem. När ny betydelsefull information 
offentliggörs påverkar det deras beslut omedelbart, vilket i sin tur påverkar deras värdering av 
företagen och även aktiekursen. Detta gör att den effektiva marknaden enligt Fama kan 
upprätthållas. Vilket innebär att all tillgänglig information avspeglas i marknadspriset. 
 
Teoretiskt vinner företagen på att lämna ut tydlig och komplett information till sina 
investerare. Våra respondenter säger att dålig information leder till högre avkastningskrav på 
företagen. Är informationen bristfällig för beslutsfattandet leder det till avhållsamhet med 
investeringarna. Det sistnämnda är vad Stiglitz anser mest lönsamt, det vill säga avhållsamhet 
är bättre än en högre riskpremie. För till exempel kreditgivarna blir det en förlustaffär, oavsett 
riskpremiens storlek, om företagen saknar möjlighet att betala tillbaka en kredit. Sambandet 
gäller oavsett vad det är för typ av investerare, då både kreditgivare, analytiker och förvaltare 
resonerar på samma sätt.  

Det stora behovet av ny och relevant information hos våra respondenter talar för att data 
warehouse för externa investerare skulle möta deras behov. Investerarna skulle direkt få 
tillgång till information som både är individanpassad och relevant för just deras 
beslutsfattande. Denna metod får även stöd av att respondenterna inte har några bestämda 
preferenser för viss typ av information. De efterfrågar olika information för olika beslut. 
Samtidigt underlättas jämförbarheten mellan de företag som använder data warehouse då det 
blir enkelt för investeraren att få fram enhetlig information från flera företag samtidigt. Då 
skulle investeraren enklare kunna jämföra olika investeringsobjekt, vilket underlättar 
beslutsfattandet. 

Data warehouse skulle ge möjlighet för varje enskild investerare att skräddarsy relevant 
information för just sitt beslutsfattande i enlighet med Bruns teori. Om företagen skulle 
försöka anpassa informationen till investerarna skulle det ändå innebära att vissa grupper 
skulle bli lidande om inte företagen anpassade informationen för varje specifik individ. Att 
göra på det sättet skulle även innebära enorma kostnader för företagen, då 
aktiemarknadsföretagen har många investerare. Det som då återstår för företagen idag att göra 
är att tillhandahålla all slags information som har relevans för någon investerare till hela 
marknaden. Det enda sättet att förena fördelarna av att ha individanpassad information med 
fördelarna av att ha komplett information för hela marknaden är att låta varje enskild 
investerare själv välja den information som denne har behov av, vilket enklast görs med 
öppna data warehouse för externa beslutsfattare. Då skulle investerarna med hjälp av data 
warehouse även kunna välja vilken information de inte vill ta del av, och deras arbete skulle 
då bli mindre tidskrävande vid sållandet av oväsentlig information. Företagen skulle 
fortfarande kunna hålla inne hemlig information.  
 
Investerarna skulle med hjälp av fungerande data warehouse även kunna välja hur ofta de vill 
ta del av en finansiell rapport från företaget, och de delar som den enskilde investeraren vill 
att den finansiella rapporten ska innehålla. Vissa respondenter efterfrågar årsredovisningar, 
medan andra föredrar kvartalsrapporter. Det är även möjligt att det finns grupper som vill ha 
rapporten en gång i månaden. I takt med att fler investerare skulle välja att använda sig av 
finansiella rapporter utanför de fasta kvartalsgränserna, skulle kvartalshysterin på marknaden 
minska, vilket enligt en respondent är ett problem i dagsläget. Detta skulle även jämna ut 
trycket på information via andra kanaler än de finansiella rapporterna. Idag efterfrågar 
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investerarna mycket information från andra informationskanaler mellan de finansiella 
rapporternas publiceringstid, men i takt med att de fasta kvartalsgränserna skulle suddas ut 
skulle det trycket jämnas ut över året. Den minskade fokusen på kvartalsrapporterna skulle 
troligtvis även minska volatiliteten i företagens aktiekurs, vilket attraherar fler långsiktiga 
ägare och sänker företagens kapitalkostnader. 
 
Varje beslutsfattare oberoende om den är kreditgivare, investerare, analytiker eller annan, kan 
anpassa informationsmängden, informationstidpunkten och informationsformen till just sitt 
beslutsfattande. Kreditgivarna skulle då kunna få information som är mer anpassad till just 
kreditgivningsbeslut. Detta vore en stor fördel med tanke på att en respondent nämnde att 
vissa företag tar mer hänsyn till aktieägarna än till kreditgivarna vid utformningen av den 
information som offentliggörs. Hela marknadens informationsbehov och individens behov 
tillgodoses med hjälp av data warehouse, utan att någon part blir lidandes. Men i och med att 
denna informationskanal är under utveckling och hittills huvudsakligen avsedd för interna 
beslut blir det kostsamt både för företagen att tillhandahålla och revidera denna samtidigt som 
det troligtvis kommer att ta tid innan den etableras och blir användarvänlig, för externa 
beslutsfattare. Denna metod används än så länge inte av svenska företag, vilket innebär att vi 
har lång väg kvar i utvecklingen tills svenska investerare kommer att kunna ha nytta av den. 
Utvecklingen av data warehouse kommer också att innebära att transaktionskostnader för 
företagen minskar. Bättre informationsutbud leder till sänkta avkastningskrav av investerarna 
på företaget, och därmed blir kapitalkostnaden, för företagen lägre. 

En lägre risk för investerarna innebär lägre avkastning, vilket innebär att användningen av 
data warehouse skulle resultera i att investerarna får mindre möjligheter att tjäna stora pengar 
på investeringar i de företag som använder den kommunikationsmetoden. Möjligheten att 
fatta bättre beslut än andra investerare skulle dock kvarstå, i och med att det ändå är den 
enskilde investeraren som väljer och behandlar informationen. Investeraren skulle bli tvungen 
att tolka informationen och själv göra prognoser utifrån den. 

Även om data warehouse har många fördelar är det olämpligt att utesluta användningen av de 
vanliga finansiella rapporterna. Detta då stora delar av informationen i dessa rapporter är av 
kvalitativ art som är viktig vid investeringsbeslut. 
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6 SLUTSATSER 

 
I detta kapitel besvarar vi uppsatsens syfte genom att redogöra för de slutsatser som vi har 
kommit fram till. Vi redogör även kring våra egna tankar och reflektioner som inte 
nödvändigtvis är vetenskapliga, men ändå av intresse för dig som läsare. 
 
 
Det har tydligt visats under studiens gång att informationsbehovet mellan olika typer av 
investerare, individer emellan och även mellan olika beslutssituationer för den enskilde 
individen varierar. Varje enskilt beslut som ska fattas kräver speciellt underlag som inhämtas 
från flera olika källor. Informationsasymmetrin bidrar till att beslutsfattandet inte är optimalt 
för investerarna, vilket driver dem till att ständigt söka efter relevant information. I dagens 
situation ges inte tillgång till all relevant information. För att lösa problemet bör all relevant 
information göras tillgänglig för investerarna på ett enkelt och smidigt sätt. Mycket av den 
relevanta information som investerarna efterfrågar finns tillgänglig redan idag, men problemet 
är att den är krävande att komma åt.  
 
För att alla investerare skall kunna bli tillfredställda måste antingen informationen från 
företagen vara bred, omfattande och detaljrik eller individanpassas. Det mest optimala är att 
företagen lämnar ut en bred, omfattande och detaljrik information som individanpassas av 
individen själv. Detta kan uppnås genom att informationen tillhandahålls genom data 
warehouse, vilket även skulle göra informationen mer lättillgänglig för alla investerare.  
 
Vi vill därför uppmana svenska företag som vill förbättra kommunikationen med sina 
investerare att göra finansiell information om företaget tillgänglig i realtid för externa 
beslutsfattare genom att använda data warehouse för externa investerare. Det skulle leda till 
att investerarnas avkastningskrav sjönk på grund av den lägre risken, vilket även skulle leda 
till lägre kapitalkostnader för företagen. 

6.1 Egna reflektioner 
Vi har funnit en tendens att våra respondenter inte ifrågasätter informationsmetoden som 
företagen använder sig av. Respondenterna påstår i många fall att de har lärt sig att använda 
informationen på ett effektivt sätt. Bättre information skulle visserligen minska investerarnas 
risk, men den naturliga effekten av minskad risk är även en lägre avkastning. Perfekt 
information skulle leda till en förväntad avkastning som ligger i närheten av riksbankens 
referensränta, vilket också skulle minska investerarnas möjlighet att tolka bristfällig 
information på ett sätt som kan leda till högre avkastning. Frågan är om utvecklingen som vi 
är på väg mot, med ständigt förbättrat informationsflöde mellan investerare och företag, på 
sikt kan slå tillbaka mot investerarna själva? Till en början leder bättre information till 
investerarna till minskad risk för dem i sitt arbete, men på längre sikt uppstår en jämvikt, där 
den minskade risken ger lägre avkastning och därmed försvinner möjligheterna till att göra 
enorma vinster. Vi tror att det är en utveckling som inte går att stoppa, då den enskilde 
investeraren hela tiden kommer att efterfråga bättre information och ställa högre krav på 
företagen för att göra så bra investeringar som möjligt. Det här är en utveckling som företagen 
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tjänar på genom att deras kapitalkostnader sänks delvis på bekostnad av investerarnas 
avkastning. När risken försvinner kommer vissa investerare dras till investeringar med högre 
risk. Vi tror att de investerare som är mer riskbenägna, kommer börja söka sig bort från 
investeringar där informationen förbättras, för att få större möjlighet att göra stora vinster. 
 
Vi tror ändå att både företagen och investerarna skulle tjäna på att företagen lämnar ut 
information genom data warehouse; investerarna för att de kan fatta bättre beslut, och 
företagen för att de sänker sina kapitalkostnader. Även om riskpremien minskar, leder inte det 
till att möjligheten till avkastning försvinner. Vinster för investerarna kommer i större 
utsträckning att vara beroende av företagens marknadsutsikter och i mindre utsträckning på 
risken som tas på grund av informationsasymmetrin.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Precis som många andra studier har vår studie fokuserat på stora investerare. Väldigt få 
studier fokuserar på vad småaktieägare har för behov, även om dessa tillsammans har störst 
samlat ägande i många företag. Vi tror att deras behov skiljer sig från de stora ägarnas, då 
småaktieägarna inte arbetar på heltid med sina investeringar. Frågan vi ställer oss är om data 
warehouse även skulle kunna tillfredsställa dessa investerares behov, eller om det finns någon 
annan lösning för småspararnas del.  
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7 KRITISK GRANSKNING 

 
Detta avsnitt belyser uppsatsens styrkor och svagheter. Det förs även en kritisk diskussion av 
metoden och de källor vi har använt.  
 

7.1 Metodkritik 
Kritiker till den induktiva metoden påstår att frånvaron av teorier gör att slutsatsen lika gärna 
kan vara en empirisk korrelation utan någon som helst logik.122 Det innebär att det vi har 
kommit fram till skulle kunna vara ett samband, som kan sakna förklaring. För vår del har det 
inneburit att vi vid genomförandet av intervjuerna saknade förslag till lösning av 
kommunikationsproblemet mellan företag och investerare. Trots det finns det teorier som 
beskriver problemet med informationsasymmetri, vilket gör att vår slutsats kan förklaras med 
hjälp av dessa teorier. 
 
Vår strävan efter att få en öppenhet i svaren har lett till att en del av den information vi fick 
fram inte har kunnat jämföras med de andra respondenternas svar. Å andra sidan kan vår 
strävan efter att få jämförbar data med hjälp av semistrukturerade intervjuer ha lett till att 
svaren inte blev lika öppna som vi önskade. Det var viktigt att finna en balans mellan 
öppenheten i svaren och vår strävan efter att få svar på frågorna. 
 
Kvalitativa intervjuer omöjliggör objektivitet och neutralitet i datainsamlingen. Forskaren blir 
vid genomförandet av kvalitativa intervjuer tvungen att använda sig av sina egna 
uppfattningar i datainsamlingen.123 Får vår del blir problemet än mer aktuellt för att vi har 
använt oss av semistrukturerade intervjuer, där vår egen uppfattning av respondenternas svar 
präglar följdfrågorna.  

7.2 Källkritik 
Det finns tre krav som bör uppfyllas vid en kritisk granskning av källorna.124 Det första kravet 
är att försäkra sig om att respondenten eller textförfattaren inte har någon anledning att 
förvränga verklighetsbilden till egen fördel. Det andra kravet är att det som iakttas eller 
berättas skall ligga så nära i tiden som möjligt, och det tredje kravet är att ställa sig kritisk till 
om upphovsmannen är beroende av en annan källa för sitt påstående. Vi har alltid haft dessa 
tre krav i åtanken när vi utförde intervjuerna och när vi läste litteraturen. Vi kunde inte finna 
någon anledning till att respondenterna ville förvränga bilden av verkligheten. Det råder ingen 
tvekan om att den information vi fick under intervjuerna gällde förhållanden som låg nära i 
tiden, då respondenterna arbetar löpande med inhämtning av information om företag. Vi kan 
även utesluta att respondenterna använde en annan källa för sina påståenden, då 
                                                
122 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994), sid. 41 

123 Daymon, C. & Holloway, I. (2002), sid. 89 

124 Gustavsson, (2004), sid. 85 
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undersökningen avsåg respondenternas egna åsikter gällande informationsinhämtning om 
företag. 
 
Ämnet som vi skriver om är högaktuellt och det diskuteras flitigt både inom den akademiska 
världen och i vetenskapliga tidskrifter sedan flera år tillbaka. Ämnet är även tvärvetenskapligt 
och sträcker sig mellan olika vetenskapliga områden (t.ex. nationalekonomi, finansiering, 
redovisning, sociologi). Den kombinationen tillsammans har gjort att mängden artiklar, 
avhandlingar och litteratur som finns tillgänglig om ämnet är brett och svår att helt överblicka. 
Vi kan därför inte vara helt säkra på att den teoretiska referensram som legat till grund för 
våra sekundärdata är helt fullständiga. 

7.3 Reliabilitet 
Reliabilitet beskriver mätningarnas tillförlitlighet. Det som går att ifrågasätta är att våra 
respondenter arbetar under tidspress, och därför har alla respondenter inte hunnit förbereda sig 
lika väl inför intervjuerna, genom att tänka igenom frågorna som vi skickade i förväg. Men å 
andra sidan anser vi att reliabiliteten i vår undersökning är godtagbar då svaren från våra 
respondenter var djupgående, vilket gav en komplett helhetsbild av det vi studerat. 
 
Reliabilitet innebär att samma data kan återskapas vid en senare undersökning med samma 
undersökningsverktyg. Då vi som forskare är de huvudsakliga undersökningsverktygen kan 
undersökningen inte bli helt konsistent och återskapningsbar. Detta då vår egen karaktär och 
bakgrund säkerligen har påverkat det vi undersöker och sättet vi har dragit slutsatser på.125 
 
En annan faktor som kan ha påverkat studiens reliabilitet är att vi har spelat in våra intervjuer, 
vilket kan ha bidragit att våra respondenter inte agerade naturligt och har låtit bli att göra 
uttalanden eller lämna ut uppgifter som är känsliga. Detta är naturligtvis någonting vi inte kan 
veta med säkerhet, men det är ändå troligt att respondenterna drar sig mera för att sådana 
uttalanden vid en bandad intervju än annars.  

7.4 Validitet 
Validitet innebär att de empiriska måtten mäter det de skall mäta. Vi anser att studien uppnår 
en hög validitet, eftersom svaren vi fått från intervjuerna har bidragit till att vi kunnat besvara 
syftet med undersökningen. Det finns tre aspekter av validitet. 

7.4.1 Intern validitet 
Intern validitet beskriver om resultaten från undersökningen är sanna eller inte, om de 
avspeglar syftet och den sociala verkligheten med undersökningen för respondenterna. För att 
kunna uppnå intern validitet kan forskaren till exempel låta respondenterna läsa 
sammanställningen av deras intervjuer och få kommentarer om dessa.126 Det har vi valt att 
inte göra eftersom vi har varit nöjda med de svar vi fått under intervjuerna, men det kan ändå 
anses vara en svag punkt i studien. 

                                                
125 Daymon, C. & Holloway, I. (2002), sid. 98 

126 Ibid. 
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7.4.2 Generaliserbarhet 
Resultatet av en studie kan generaliseras i två olika dimensioner: empiriskt och teoretiskt.  
Den empiriska generaliserbarheten säger huruvida resultatet i undersökningen kan tillämpas 
eller ha relevans för en större population utöver urvalet,127 det vill säga om resultatet kan 
appliceras på andra liknade populationer. För att det skall kunna åstadkommas måste 
slumpmässiga urval göras. Då vi inte har använt oss av ett slumpmässigt urval, kan vår studie 
inte generaliseras på andra investerare. Studien kan däremot anses vara en grund för vidare 
studier.128  
 
Den teoretiska generaliserbarheten beskriver det teoretiska resultatet från undersökningen 
huruvida det kan antas vara tillämpningsbart för att kunna vara en del av bredare teorier.129 
Vår slutsats kan trots att den inte är empiriskt generaliserbar vara teoretiskt generaliserbar. 
Det vi har kommit fram till kan komma till nytta för att beskriva andra situationer. Om andra 
studier kan bekräfta våra slutsatser blir vår teori generaliserbar och tillämpbar även utanför 
vårt specifika ämnesområde.130 

7.4.3 Relevans 
Relevans är den tredje aspekten, vilken beskriver om undersökningen är betydelsefull och 
användbar för läsaren.131 Vi önskar att läsarna av uppsatsen ska ha nytta av slutsatserna, men 
det är inte säkert att våra slutsatser kan vara användbara för en bredare skala av investerare på 
grund av vår urvalsmetod. Vi har strävat efter att uppmärksamma läsaren om problemet och 
gett förslag på en lösning. 
 
Trots att denna kritik kan framföras till vår studie, anser vi att den metod och de källor vi 
använt oss av, nu i efterhand ändå varit den bäst lämpade utifrån våra förutsättningar och vårt 
syfte med uppsatsen.  

                                                
127 Daymon, C. & Holloway, I. (2002), sid. 90 f 

128 Bryman, A. & Bell, E. (2003), sid. 105 

129 Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2000), sid. 220 - 235 

130 Daymon, C. & Holloway, I. (2002), sid. 92 

131 Ibid. 
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