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Sammanfattning 
 
Årsredovisningen och årsstämman är två kommunikationskanaler som företag använder för 
att sända ut information om företagets progress och prestationer till en mottagare, dess 
nuvarande investerare och intressenter. Aktieägarna utgör därmed en viktig grupp för 
företaget då de är en viktig källa till kapital. Årsredovisningen och årsstämman utgör en ram 
för de budskap som kommuniceras till företagets investerare som ska fatta beslut om att 
behålla, köpa eller sälja aktier, det är då av vikt att den information som sprids är 
användarvänlig och kan möjliggöra grund för beslutsprocessen.  
 
Redovisningsinformation kan tolkas olika av olika mottagare beroende av individens kunskap, 
erfarenhet och intresse. En bidragande konsekvens av detta är att investerarna själva måste 
bilda sig uppfattning om aktiens egentliga värde. Med detta som bakgrund analyseras främst 
årsredovisningen huvudsakligen ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv, där mottagaren 
är beroende av sändarens intresse av anpassad information. Idag råder brist av anpassad 
information och utgörs av ett kommunikationsgap som kompletteras med mediala källor som i 
en allt större utsträckning präglar mottagarens källa till information i beslutsprocessen. 
Tidigare teori inom området har behandlats. Studien baseras till sin helhet av en egenanpassad 
kommunikationsteori vars grund präglas av ett informationsflöde mellan en sändare och en 
mottagare där effekten av kommunikationen ifrågasätts.  
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1. Bakgrund                                         
 
Kapitlet beskriver uppsatsens bakgrund, problem och syfte ur ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv. Målet med denna studie är att bidra till framtida forskning och näringsliv. 
 
Vid utgången av 2005 ägde 20,5 % av Sveriges befolkning aktier noterade på en svensk 
marknadsplats till ett värde av 535 miljarder kronor12. Dessa 20,5 % är människor antas tycka 
det är spännande med ekonomiska transaktioner, den nationella och internationella 
marknadens framtidsvisioner och framförallt intresset av att generera pengar. Det råder en 
ständig kommunikation och interaktion på marknaden som lockar företag och konsumenter 
till olika former av investering. För att på bästa tänkvärda sätt hantera och generera kapital 
söker intressenterna medvetet och omedvetet ständigt ny och färsk information om 
intressebolagen. Informationskanalerna är många, det gäller då att företagen hanterar sina 
kanaler på ett initiativrikt och kreativt sätt för att kommunicera ut värdefull information om 
företaget. Bolagens finansiella information sprids lämpligen via årsredovisningen och 
årsstämman och anses vara lämpliga tillfällen för företagen att snappa upp och utnyttja som 
markandsföringsredskap. Dessa ständiga informationsströmmar kretsar dagligen kring 
investerarna i olika media som TV, tidningar och Internet. I detta stim av information ska 
investerarna söka sortera ut den information som berör just dem. Det ställs stora krav på 
investerarnas redovisningskunskaper och förmåga att hantera den komplexa ekonomiska 
informationen. 
 
Redovisning styrs av flertalet faktorer som till exempel lagar och förordningar. Lagar ska 
ligga till grund för redovisningsutformning. De är framtagna av experter och skrivna för 
redovisningsproffs vilka är personer som kanske inte alltid har grepp om vad intressenterna 
vill ha och förmår förstå. Redovisningen ska ge en rimlig bild av hur det går i företagen både 
externt och internt. Det borde ligga i företagets intresse och engagemang att påverka den 
ekonomiska informationens utformning så att den kan läsas och förstås av användarna både 
inom och utom företaget. Detta kan anses extra viktigt i och med ny lagstiftning som tyder på 
mer komplex och svårförståelig redovisning. I Sverige ska bland annat alla företag vars aktier 
är noterade från och med år 2005 tillämpa IFRS i koncernredovisningen. Som en följd av 
detta kommer framförallt börsföretagens ekonomiska information att bli mer omfattande. 
 
Aktieägarundersökningar gjorda av Bohlin3 och Lee och Tweedie4 visar på att många 
aktieägare läser företagets information i liten utsträckning. Istället använder de andra 
informationskällor, t ex familj, tidningar eller placeringsrådgivare, det vill säga information 
om företaget från en källa utanför företaget. För att kunna kommunicera krävs det en god 
kommunikationsteknik som alla kan ta del av och förstå. Eftersom redovisnings-
kommunikationen är riktad till flera målgrupper med olika informationsbehov och 
förkunskaper så pekar tidigare forskning på att mottagaren i många fall inte förstår den 
kommunicerade information. Om mottagaren inte förstår den kommunicerade informationen 
utgör inte kommunikationen sitt syfte. Företaget riskerar att tappa kommunikationen med sina 

                                                 
1 http:// www.scb.se (18.4.2006) 
2 http://www.vpc.se/966_SVE_ST.htm den (19.5.2006) 
3 Bohlin Håkan, Aktieägarna och årsredovisningen, 1987 
4 Lee & Tweedie, Shareholder use and understanding of financial information, 1990 
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ägare och ägarna kontakten med sitt företag. Om företagen misslyckas med att nå sin 
målgrupp då de inte uppfyller kraven för att tillfredsställa deras informationsbehov på grund 
av till exempel lägre förkunskaper kan det leda till en sämre grund för investeringsbeslut och 
kanske i vissa lägen locka till att mindre bra beslut fattas. Detta är ett problem för företagens 
eftersom de inte vet om mottagarna läser årsredovisningen, vad de läser och vad de använder 
den till.  
 
Marknaden genomsyras av två olika informationsströmmar, dessa påverkar användarnas 
tillvägagångssätt när det gäller att tillgodogöra sig investeringsinformation. Den ena 
informationsströmmen knyter an till den redovisningsmässiga traditionen i form av 
delårsrapporter, bokslutskommunikeér och årsredovisningar. Den andra till den mediala och 
kommunikationsteknologiska utvecklingen där finansiell data och analyser förekommer i en 
oorganiserad samling i TV, tidningar och radio. Det är viktigt att det råder balans mellan 
informationsströmmarna på marknaden5. 

1.1 Redovisningskommunikation 
 
Årsredovisningen innehåller idag mycket information utöver bokslutet och kan ses som ett 
tillfälle för företaget att marknadsföra sig gentemot sina intressenter. Att kommunicera ett och 
samma budskap med ett stort antal grupper benämns i litteraturen som masskommunikation. 
Redovisningskommunikationen kan ses som en form av masskommunikation. Den 
karakteriseras av att den är opersonlig och kräver tekniska hjälpmedel. Rapporten är 
enkelriktad och inte avsedd för någon speciell person. Ett dilemma vid masskommunikation 
är att möjligheter att få reda på om mottagaren tagit emot och förstått informationen är 
marginell6. Det finns idag otillräcklig kunskap om relationen mellan sändaren och mottagaren 
av informationen och dess förmåga att applicera informationen vid investeringsbeslut. 
Redovisningskommunikation ur ett mottagarperspektiv är ett begrepp som kommer att 
behandlas vidare genom studien. Det är aktieägaren som äger företaget och bör därmed vara 
den primära mottagaren både privat och institutionellt. Det borde vara dessa som ska 
bestämma form och innehåll i årsredovisningen och inte redovisare, revisorer eller styrelsen. 
Som ägare har aktieägaren den primära rätten att bestämma vilken information som önskas, 
även om ”redovisare” inom företaget eller andra användare förbiser antagandet7. Det är viktigt 
att uppmärksamma att användarens behov inte alltid påverkar den ekonomiska informationens 
innehåll. Viktigt är också att ta hänsyn till vilken information utöver god redovisningssed som 
företagsledningen vill redovisa8.  

1.2 Årsredovisning och årsstämma 
 
Årsredovisningen ska enligt ÅRL upprättas på ett överskådligt sätt och i överensstämmelse 
med god redovisningssed (2 kap. 2 §) samt skrivas på svenska i vanlig läsbar form  
(2 kap. 5 §). Kravet på överskådlighet innebär att informationen bör vara lättillgänglig samt 
presenteras på ett relevant och systematiskt sätt, i former som ger möjlighet till överblick9.   

 
5 Balans, år 2004, nr 6/7 
6 Bohlin 1987 
7 Epstein & Pava, The shareholders use of corporate annual reports, 1993 
8 Bohlin 1987 
9 Årsredovisningslagen (1995:1554;ÅRL) 
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Den rapporterar årets resultat och viktiga händelser till intressenter som därigenom erhåller 
information som kan ligga till grund för att bedöma om de ska köpa, sälja eller behålla aktier i 
företaget. Aktieägarna och de potentiella investerarna har behov av att ta reda på vad som 
hänt under den gångna perioden samt att bedöma företagets framtida 
vinstgenereringsförmåga10. Frågan är på vilket sätt den historiskt inriktade redovisningen kan 
tillgodose det informationsbehov som aktiemarkanden har idag och vilka behov dessa 
egentligen är i och med marknadernas framväxt? 
 
Ett annat sätt för företaget att kommunicera med sina aktieägare är via årsstämman. 
Årsstämman hålls normalt under våren och är en interaktiv sammankomst då företaget kallar 
sina investerare. Kallelsen är frivillig och kan ses som ett lämpligt tillfälle till att bland annat 
”träffa” företaget. Från och med år 2006 benämns ett bolags årliga ordinarie bolagsstämma 
för årsstämma, medan bolagsstämma i fortsättningen används för extrautlysta stämmor. I 
texten nedan används fortsättningsvis årsstämma. Enligt Aktiebolagslagen är ett av 
årsstämmans huvudsyften enligt 1 § Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter 
utövas vid bolagsstämman. Årsstämmans funktion är att skapa ansvarsfrihets för 
bolagsledningen och att ge aktieägarna rätt att utöva sitt inflytande. Årsstämman är bolagets 
högsta beslutande organ, de är formaliserade och väl regisserade föreställningar11. I de flesta 
svenska bolag innehar statliga fonder, svenska ägarfamiljer, stiftelser, investmentbolag och 
försäkrings- eller pensionsfonder röstmajoriteten och hör till de större representanterna på en 
stämma. Flertalet av deltagarna på en stämma är trots detta ofta äldre pensionerade 
småsparare med relativt små aktieposter. Medelåldern på en genomsnittlig svensk stämma 
ligger någonstans runt 75 år12.  
  
Sammanfattningsvis ligger problematiken i att företagen har bristande kunskap om vilken 
information mottagarna använder sig utav. Om och hur de läser årsredovisningen och om de 
nyttjar årsstämman i valet av att köpa, sälja eller behålla sina aktier och om de förstår den 
kommunicerade informationen. 

1.3 Mottagaren 
 
Med utgångspunkt i rapporterna och sin egen erfarenhet skapar mottagaren en bild över vad 
han/hon tror har inträffat. Eftersom det ofta finns stora skillnader mellan sändarens och 
mottagarens referensramar så förekommer det att mottagaren inte förstår informationen eller 
missförstår den13. Det kan bland annat bero på att företagets verklighet är komplicerad och 
svår att beskriva. Dessutom ställs krav på att sändaren vid förmedling av ekonomisk 
information att den ska vara kortfattad och exakt. Utöver detta används ett komplicerat system 
när de ekonomiska händelserna sammanställs i rapporter som är svåra att förstå även för 
redovisningsexperter. Det ställs därför stora krav på att mottagaren har kunskap och 
erfarenhet av redovisning för att kunna förstå innehållet i rapporten14.  
 

 
10 Artzberg Kristina, Redovisningsteori, 2003 
11 http://www.bolagsverket.se/produkter_tjanster/kurser/bolagsstamma (25.4.2006) 
12  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bolagsst%C3%A4mma (18.5.2006) 
13 Epstein & Pava 1993 
14 Ibid 

 6



    
    Redovisningskommunikation 
                            Ett kommunikationsgap mellan sändare och mottagare 
 
 
 

                                                

Genom att studera investerarna på individnivå erhålls kunskaper om enskilda investerares 
egenskaper och informationsbehov. Dessa kunskaper kan sedan användas av företagen för att 
förbättra företagens informationsåtergivning. Om investerarnas förutsättningar för att förstå 
och använda ekonomisk information förbättras är deras möjligheter att fatta mer välgrundade 
beslut. Härigenom stärks aktiemarknadens effektivitet15. Aktörerna på världens 
kapitalmarknad har en gemensam ambition, att öka värdet på deras placeringar. Detta sker 
vanligtvis på marknader som sägs vara effektiva1617. Det bör ligga i bolagens intresse att 
tillhandahålla effektiv kommunikation till sina mottagare. 

1.4 Problem 
 
Ett av årsredovisningens syften är att föra fram information om företagets vinst eller förlust 
till dem som är intresserade utav dess ekonomiska progress och prestation. För att 
kommunikationen mellan företaget och investerarna ska bli så effektiv som möjligt måste 
årsredovisningen vara lättförståelig för användarna18. Årsredovisningen utformning är 
opersonlig och inte avsedd för någon speciell och möjliggör därmed ingen direkt återkoppling 
från mottagaren. Det verkar orimligt att en och samma årsredovisning ska fungera mot alla 
intressenter oavsett förkunskaper. Tidigare forskning tyder på att det existerar ett 
kommunikationsgap mellan bolaget och dess investerare och medför svårigheter för 
mottagaren att värdera aktien rätt. Forskning menar på att företaget bör anpassa sin finansiella 
information utifrån de olika målgruppernas kompetens19. 
 
Tidigare studier bland annat i England (Lee & Tweedie) har visat att få personer använder och 
förstår företags nuvarande ekonomiska information. I övrigt finns det inga tillgängliga 
undersökningar i Sverige som behandlar ämnet om hur investeraren förstår och använder den 
finansiella informationen i årsredovisningen20. Det finns vidare i en mycket begränsad 
utsträckning information som rör årsstämman och dess funktion. 
 
Idag råder en otillfredsställande kunskap om hur årsredovisningen läses och om årsstämman 
utgör ett bra underlag för investeringar. Intressant är att klarlägga om årsredovisningen är ett 
effektivt kommunikationsmedel genom att undersöka om mottagaren läser den för att bedöma 
företagets framtida vinstgenereringsförmåga. Ytterligare en intressant vinkel är att utreda om 
bolagsstämman utgör en betydande faktor för beslut om att köpa, sälja eller behålla aktier, 
samt vilka andra källor som ligger till grund för redovisningskonsumentens beslutsprocess. 
Det finns idag begränsad kunskap om redovisningskommunikation ur ett mottagarperspektiv. 
För att årsredovisning och årsstämma ska kunna utgöra relevanta kommunikationskanaler är 
det viktigt att undersöka vilken redovisningsinformation som mottagaren använder. Målet 
med uppsatsen är att bidra till både forskning och näringsliv. 
 

 
15 Bohlin 1987 
16 Brealey & Myers, Principles of corporate finance, 2000  
17 Bohlin 1987 
18 Lee & Tweedie 1990 
19 Bohlin 1987 
20 Ibid 
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1.5 Problemformulering 
 
Ämnesbakgrund och problemdiskussionen leder fram till följande frågeställning 
 
Är årsredovisning och årsstämma effektiva kommunikationskanaler? 
 
Uppsatsen huvudfråga delas upp i fyra delfrågor. Avsikten med dessa är att analysera 
huvudfrågans underliggande faktorer. Svaret på studiens huvudfråga baseras på de fakta som 
framkommer genom respektive fråga samt via den empiriska undersökningen. 
 
Det finns olika informationsströmmar på marknaden varav den ena utgörs av 
årsredovisningen, årsstämman och annan ekonomisk information från bolaget. Den andra 
utgörs av den mediala information som sprids om bolaget. 
 
Applicerar mottagaren den finansiella informationen i årsredovisningen vid 
investeringsbeslut? 
 
Mottagarens användning av årsredovisningen vid investeringsprocessen ifrågasätts då den bör 
utgöra en informativ och kreativ redogörelse av företagets ekonomiska prestationer och 
möjliggöra nytta i form av ett  effektivt kommunikationsverktyg i mottagarens beslutsprocess. 
Årsstämman utgör med anledningen till dess utformning och tidpunkt en annan intressant 
kommuniaktionskanal. 
. 
Utgör årsstämman någon beslutsgrund i investeringsprocessen? 
 
Årsstämmans syfte är att på ett interaktivt sätt i närvarande av sina mottagare kommunicera 
finansiell- och framtida information om bolaget. Såvida denna information kan påverka 
mottagaren i dess investeringsbeslut är beroende av dess möjlighet för förståelse av 
informationen. Såvida mottagaren inte förstår den information som komminuceras via 
årsredovisningen och årsstämman nyttjas i allt större utsträckning andra källor för 
beslutsgrund i investeringsprocessen. 
 
Applicerar mottagaren den mediala informationen vid investeringsbeslut? 
 
Medial information är något som idag används i stor utsträckning av populationens 
investerare då det är ständigt pågående processet. Kommunikation bygger på återkoppling och 
förståelse annars uppfyller komminikationen inte sitt syfte. 
 
Påverkas mottagarens val av kommunikationskanal av ekonomiska kunskaper? 
 
Mottagarnas kunskap är indivuduell och bygger på bland annat intresse och erfarenhet. För att 
informationsströmmarna ska uppfylla sitt kommunikativa syfte bör de anpassas till 
mottagarnas olika förståelse för ekonomisk kunskap.  
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1.6 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ur ett mottagarperspektiv utreda om det finns behov av 
förbättrad ekonomisk kommunikation mellan bolagen och dess investerare. Det skulle 
möjliggöra att alla intressenter oavsett ekonomiska kunskaper kan tillgodogöra sig den 
information som företagen förmedlar via årsstämman och årsredovisningen. 
 
Genom att undersöka vilka informationskällor och vilket beslutsunderlag som mottagaren 
använder vid beslut om att köpa, sälja eller behålla sina aktier erhålls kunskap. Kunskap om 
vilken information och redovisningskommunikation som investerarna kan behöva i framtiden. 

 1.7 Avgränsningar 
 
Rapporten granskar årsredovisningens och bolagsstämmans funktion. Därmed kommer inte 
deras konkreta innehåll och eventuellt önskvärda information att behandlas. Intresset riktar sig 
enbart till enskilda aktieägare med direkt ägande och därmed inga proffesionella intressenter. 
 
Studien avser ej att undersöka om redovisningsproducenten upplever ett kommunikationsgap 
mellan sig och redovisningskonsumenten. 

1.8 Disposition 
 

KAP 1 
Inledning 

Frågeställning, problemformulering & 
begreppsdefinitioner, syfte & mål 

KAP 2 
Metod 

 Upplägg och genomförande av undersökningen 
Slutsats  

&  KAP 3 
Resultat Teoretisk referensram 

Ämnes och litteratur förståelse 

KAP 4 
Empiri 

Genomgång av undersökningen 

 
 

KAP 5 
Analys 

Teoretisk och empirisk utredning 
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1.9 Centrala begrepp 
 

• Sändare; Används generellt genom uppsatsen och utgörs av de undersökta bolagen 
• Mottagare; Aktieägare som besöker bolagsstämman 
• Årsredovisning; Sammanställning av bolags räkenskapsår 
• Årsstämma; Sammankomst mellan bolagets styrelse och aktieägare där huvudsyftet är 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
• Beslutsprocess; Mottagarens val av att köpa, sälja eller behålla aktier 
• Kommunikation; Överföring av ett meddelande från A till B 
• Kommunikationsgap; Bristfällig redovisningskommunikation mellan sändare och 

mottagare 
• Redovisningskommunikation; Informationsflöde i form av årsredovisning och 

årsstämma. 
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2. Metod 
 
Kapitlet syftar till att skapa förståelse för hur undersökningen genomförts och argumentera 
för varför detta sätt valts. Inledningsvis beskrivs det övergripande angreppssättet och därefter 
redogörs för tillvägagångssätt där begrepp som validitet och reliabilitet diskuteras. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Studiens problematik behandlar hurvida årsredovisningen och årsstämman utgör effektiva 
kommunikationskanaler där kommunikationen ses som en process mellan sändare och 
mottagare. Redovisningskommunikationen utgörs av företags årsredovisningar och 
årsstämma. Mottagaren påverkas även av personliga faktorer och dess omvärld. 
 
Intressant att undersöka är vilka informationskanaler som aktieägaren främst använder sig av 
för att bedöma om företaget är lönsamt eller inte. För att kunna avgöra det och generera ett 
objektivt resultat kommer studien baseras på ett deduktivt angreppssätt där undersökningens 
granskning och resultat kommer att baseras på tidigare kunskap inom kommunikationsteori. 
Studien ser kommunikation som en process av överföring av meddelanden, den inriktar sig på 
hur sändarna använder olika kanaler och media för kommunikation, den behandlar frågan om 
effektivitet. Det deduktiva synsättet antar en positivistisk, en naturvetenskaplig tradition som 
ska förmedla förklarande kunskap. Den ser kommunikation som skapande och utbyte av 
betydelse…Källa!!! 
  
Positivismens mål är att på bästa sätt skapa en avbild av mottagaren, snarare än att försöka 
förstå dem vilket målet hade varit vid valet av en hermeneutisk teori. Positivisterna utgår från 
en ontologisk, objektiv ståndpunkt där sociala fenomen är oberoende av sociala aktörer. 
Hermeneutikern bygger till skillnad från positivismen på förståelse och tolkning av tidigare 
studier. För att kunna tillhandahålla en representativ bild av mottagaren kommer studien att 
behandla och hantera problemetiken ur ett positivistiskt synsätt21. Enligt positivisterna har 
människa två källor till kunskap. Den ena är iakttagelserna av verkligheten, den empiriska 
kunskap som skapas via våra sinnen. Den andra källan är logiken som är kopplat till 
intellektet och till användandet av språket. Naturvetenskapens resultat redovisas i kvantitativa 
variabler för att möjliggöra statistiska slutsatser. 

2.2  Metodval 

2.2.1 Kvantitativa och kvalitativa undersökningar 
 
Uppsatsen lämpar sig för en kvantitativ undersökning då det ämnas redovisa ett resultat som 
kan prövas av teorin och uppvisa grad av repeterbarhet. Med denna typ av undersökning är 
det viktigt att säkerställa urvalet, angrepps – och undersökningsmetoden för att minimera 
risken för missvisande resultat. För att lyckas med det krävs bland annat systematiska och 
strukturerade observationer. Ett lämpligt val för studiens utforming är en enkät med fasta, 
klara och entydiga svarsalternativ där ett representativt samband sökes. Denna typ av 
                                                 
21 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2004 
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undersökning ger tyvärr näst intill ingen inblick i de enskilda aktörernas sociala påverkan av 
investeringsval. Därav kommer det kvalitativa angreppssättet till viss mån att beaktas då ett 
fåtal frågor i undersökningen ger urvalet möjlighet till mer målande och unika svar. Studien 
ämnar uppmärksamma mottagarens förståelse för företagens investeringsinformation22. Det 
kvalitativa synsättet antar ett hermeneutiskt synsätt som handlar om hur individerna uppfattar 
och tolkar sin sociala verklighet.  
 
Den kvantitativa forskningen redovisar resultat i form av siffror och mängder och utifrån dem 
görs statistiska analyser. Undersökningsmetoden är välstrukturerad och systematisk. I den 
kvalitativa metoden är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i 
centrum, t ex tolkning av sociala processer. Allt detta har som gemensam nämnare att de inte 
kan eller bör omvandlas till siffror, det är bland annat detta som utgör skillnaden mellan den 
kvantitativa och kvalitativa angreppssättet23. 

2.2.2 Reliabilitet, validitet och design 
 
Vid bedömning om undersökningen är fullständig och tillförlitlig ska reliabilitet och validitet 
eftersträvas. Den samhällsvetenskapliga kvantitativa forskningens mått kräver reliabilitet, det 
vill säga mätningars tillförlitlighet. Det bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant 
informationen bearbetas. Detta undersöks genom att se till stabiliteten, samband mellan två 
eller fler undersökningstillfällen24. Validitet, det finns olika typer av validitet, den går i 
huvudsak ut på att bedöma slutsatsers eventuella samband som genererats under 
undersökningen. Det vill säga om informationen mäter något annat än det den är tänkt för. 
Desto tydligare sambanden är, desto bättre väl genomförd är undersökning. Det är därför 
återigen av stor vikt att se till att det är rätt typ av frågor som ställs i undersökningen och att 
de är formulerade på ett entydigt sätt. Med andra ord att begrepp verkligen mäter just det 
begreppet. Reliabiliteten och validiteten är något som ofta separeras vilket är fel då validiteten 
förutsätter undersökningens reliabiliteten och vice versa25. 
 
Undersökningsdesignen utgör en ram för hur insamlingen och analysen av data bör gå till. 
Inom ramen för en kvantitativ utgångspunkt ingår vissa kriterier för en lyckad undersökning. 
Ett kriterium är möjligheten att påvisa kausala samband, orsakssamband mellan olika 
variabler. Inom den kvantitativa forskningen finns inget intresse av att beskriva hur saker och 
ting är, utan snarare vill påvisa varför något är som det är26. 
 
Undersökningen ska i bästa möjligaste mån eliminera skevheter då undersökningens 
replikerbarhet ska möjliggöra för andra forskare att upprepa samma undersökning och då 
kunna påvisa samma resultat, om inte kan undersökningens validitet komma att ifrågasättas27. 
 

 
22 Holme & Krohn Solvang, Forskningsmetodik, 1997 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Bryman 2004 
26 Ibid 
27 Ibid 
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2.3 Enkätens utformning 
 
Upplägget av den strukturerad intervju är till sin grund baserade på Susan A. Bartlett & Roy 
A. Chandler´s rapport ”The corporate report and the private shareholders, Lee and Tweedie 
Twenty Years On”28 och med hjälp av granskning av ett antal årsredovisningar. Dessa källor 
har präglat undersökningens frågor samt betydelsen kring vilka frågor som uppmärksammas 
 i och med studiens problematik. Enkäten innehåller till största del slutna frågor eftersom det 
underlättar vid bearbetning och jämförelse av svaren. Samtidigt som det är enkelt att ställa 
frågorna och ger respondenterna ett neutralt utgångsläge för hur frågorna bör uppfattas. 
Vidare innebär det en liten risk för felkälla eller feltolkning. En nackdel vid slutna frågor kan 
vara att intressanta svar inte upptäcks av i förväg utformade svarsalternativ. Detta har 
motverkats med några öppna svarsalternativ där utrymme finns för att anteckna 
respondenternas spontana svar.  

2.4 Urval 
 
Den empiriska undersökningen i denna uppsats baseras på ett bekvämlighetsurval vars princip 
bygger på de personer som för tillfället råkade finnas tillgängliga vid undersökningstillfället. 
Urvalet har uppnått en bra spridning mellan könen då respondenter avsiktligen valts ut. 
Urvalsstrategin möjliggör en hög svarsfrekvens då respondenterna kunnat kontrolleras och 
frågor ställts utifrån ett i förväg fastställt intervjuformulär, en strukturerad intervju. 
Respondenterna har i och med denna metod möts av samma frågestimuli vilket medför att 
svaren kan sammanställas på ett säkert och jämförbart sätt. Dessvärre går det inte att 
generalisera resultaten till hela populationen eftersom urvalsmetoden utgör en begränsning. 
Det går inte med säkerhet att säga för vilken population som siffrorna är representativa för 
men förmodligen kan framtida forskning inom området dra nytta av den inkomna kunskap 
som resultatet visar29. 

2.4.1  Tillvägagångssätt 
 
Vid planeringsstadiet av denna uppsats var tanken att underlaget för dess framtagande skulle 
inhämtas hos minst ett utav Sveriges börsnoterade bolag. Vid ett personligt besök på 
årsstämman skulle en enkät delas ut till deltagarna. Val av bolag var beroende av dess 
aktietyp, sökningen koncentrerades på bolag med aktier klassade som ”folkaktier”.  
 
Flertalet bolag kontaktades och fick tydliga beskrivningar av studiens syfte och önskemål om 
att delta vid årsstämman. Där skulle en enkät distribueras till de investerare som erbjöd sig att 
delta i undersökningen. Bolagen får tillgång till underlaget för den enkät som vid tillfället är 
framtagen samt att bolagen erbjuds att lägga till eventuella egna önskningar. Efter en tid då 
frågan förhoppningsvis hade presenterats för andra i bolaget konstaterades att deras intresse 
för att ta emot externa intressenter, studenter inte var aktuellt. Ett flertal olika anledningar 
nämndes men vanligast var att externa intressenter skulle kunna besvära det slutna sällskapet 
eller kunde utgöra problem i och med medias närvarande. 
 

 
28 http://www.fek.uu.se/ikt/RACMv06/fil/johed1.pdf  (27.2. 2006) 
29 Bryman 2004 
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Vi denna tidpunkt kom plan b att aktualiseras. Enkätundersökningen genomförs istället 
utomhus utanför årsstämmornas mötesplats. Mottagarnas intresse av att delta i denna 
undersökning är bra och genererar hög svarsfrekvens. Enkätens tillvägagångssätt förändras till 
att istället bli strukturerade intervjuer av de förbipasserade investerarna i bolaget. Detta 
tillfälle ses som en chans att genomföra studien på urvalet. Respondenterna blir av oss 
strategiskt utvalda bland de aktieägare som passerar förbi vid undersökningstillfället. Denna 
process tvingar författarna att tänka om då den kvantitativa metodens syften till viss del 
kommer att brista. En förhoppning med undersökningen är att göra den generaliserbar och på 
så vis kunna uppmärksamma vad som ligger till grund för den svenska populationens 
beslutsprocess. Nu ligger koncentrationen på att utifrån detta urval bidra till framtida 
forskning genom att peka på att det föreligger ett kommunikationsgap mellan sändare och 
mottagare som bör uppmärksammas.  

2.4.2 Kritik av urval  
 
För att säkerställa enkätens hållbarhet i undersökningen hade det varit lämpligt att testat innan 
den tillämpats. Det skulle lämpligen skett med hjälp av en pilotstudie av slumpmässiga 
respondenter för att se hur dessa uppfattat och hanterat frågorna. Eftersom denna studie är 
tidsbegränsad finns det ingen möjlighet att genomföra en förundersökning. Vid en 
pilotundersökning hade det antagligen uppkommit att enkätens utformning istället låg till 
grund för en strukturerad intervju. Detta blev istället något som fick erfaras på plats vid det 
faktiska undersökningstillfället. Respondenterna vill inte fylla i enkäterna själva utan framför 
en önskan om hjälp. Detta beror troligtvis på att majoriteten av respondenterna är över 60 år 
och många har dålig syn eller så är det en bekvämlighet.  
 
I och med bekvämlighetsurvalet är respondenterna med stor sannolikhet inte representativa 
för privata aktieägare i hela Sverige. Den data som resultatet visar på kan endast utgöra en 
språngbräda för fortsatt forskning alternativt leda till kopplingar med redan existerande 
resultat30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Bryman 2004 
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3. Teori 
 
Då uppsatsens huvudfrågeställning berör kommunikation av årsredovisning och årsstämma 
behandlar teorikapitel kommunikationsteori mellan sändare och mottagare, med fokusering 
på mottagaren. Kapitlet upplyser en teori om kommunikationsgap. 

3.1  Kommunikationsteori 
 
Kommunikation är en vardaglig aktivitet som alla känner till, att prata med varandra, 
television och sprida information, det finns många exempel. En allmän definition av 
kommunikation är ”social samverkan med hjälp av meddelanden”31. Kommunikation kan 
beskrivas som en enkel linjär process mellan en sändare och en mottagare, det är en ständigt 
pågående aktivitet. Det finns många typer av kommunikation, den uttrycker sociala relationer 
i olika former och är viktig att uppfattas på rätt sätt för att minimera missförstånd och 
komplikationer mellan mänskliga fenomen, mellan sändare och mottagare.  

Modell 3.1 Shannons och Weavers kommunikationsmodell 
 

Sändare Mottagare Signal            Mottagen 
              signal 

 
Modellen ovan är en egen tolkning av Shannons och Weavers kommunikationsmodell. 

    Kommunikationsgap 

Årsredovisning & Årsstämma 
 

 

Sändaren överför meddelande i olika kanaler och media till mottagaren, dels via återgi
medier - årsredovisning, dels via framställande medier - årsstämman. Modellen beskriver 
kommunikationen som en process genom vilken sändaren påverkar mottagarens beteende 
eller sinnesstämning. Om effekten uteblir eller är annorlunda så tolkas det som en misslyck
kommunikation. Ett tecken på misslyckad kommunikation utgör enligt författarna ett 
kommunikationsgap. 

vande 

ad 

 
Varje år inträffar en mängd olika affärshändelser och det är redovisaren som väljer ut vad som 

 
aren 

                                                

ska redovisas i företagets ekonomiska rapportering. Av den orsaken att personer kan uppfatta 
händelser olika kan problem uppkomma vid bedömning av vad som har hänt i företaget och 
vilka händelser som bör redovisas. Urvalet styrs till stor del av regler men även redovisarens 
egen erfarenhet inverkar. Modellen 3.2 har som utgångspunkt i att redovisaren skickar 
information genom en rapport, t ex årsredovisning till mottagaren. Ibland använder inte
mottagaren informationen och då har det inte uppstått någon kommunikation mellan sänd

 
31 Fiske, Kommunikationsteorier 1990 
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och mottagaren utan det är först när mottagaren använder informationen som en 
kommunikationsprocess skapas32.  
Forskning av Lee och Tweedie under 1970-talet i England påvisar att många delar av 
årsredovisningen varken förstås eller läses utav de privata aktieägarna. Ett av 
årsredovisningens syften är att föra fram information om företagets vinst eller förlust till dem 
som är intresserade utav dess ekonomiska progress och prestation. För att kommunikation 
mellan företaget och årsredovisningsanvändare ska bli så effektiv som möjligt, måste 
årsredovisningen vara både lättförståelig samt läsas av användarna. Lee och Tweedie har tre 
syften med sin studie. Nämligen att utreda om aktieägarna läser den finansiella 
rapporteringen, om de förstår det ekonomiska budskapet, samt om det finns några skillnader 
mellan olika typer av aktieägare när det gäller förståelse och intresse av rapporteringen.  
 
Slutsatsen från den här studien är att tillgänglig finansiell information om bolaget generellt 
används lite och/eller/för att bolagen har dålig förståelse för den privata aktieägares 
redovisningskunskaper. Detta är troligen en förväntad slutsats, men den innebär att företagen 
misslyckas med att kommunicera med ett stort antal av sina aktieägare. Dagens finansiella 
information framställs därmed av redovisningsexperter för redovisningsexperter33. 
 
Jonas Bohlin presenterade 1987 resultaten från ett omfattande projekt om privata aktieägares 
förståelse och användning av ekonomisk information. Urvalsgruppen för denna undersökning 
var Volvos aktieägare. Först undersöks deras kunskaper i ekonomi och deras användning av 
ekonomisk information. Resultatet visar att dem utan ekonomisk utbildning hade svårt att 
tillgodogöra sig informationen i årsredovisningen på grund av komplex utformning och 
svårförståelig terminologi.  
 
För att undersöka hur kommunikationen mellan företag och aktieägare kunde förbättras tog 
Bohlin fram en förenklad och förkortad redovisning för ett urval aktieägare och undersökte 
deras uppfattning om den. Han påträffade att en majoritet av aktieägarna föredrog den 
förkortade versionen och det var framförallt aktieägare med dåliga kunskaper i ekonomi som 
uppskattade den34. 
 
Marknaden genomsyras av två stycken informationsströmmar, dessa påverkar användarnas 
tillvägagångssätt när det gäller att tillgodogöra sig investeringsinformation. Den ena 
informationsströmmen knyter an till den redovisningsmässiga traditionen i form av 
delårsrapporter, bokslutskommunikeér och årsredovisningar. Den andra till den mediala och 
kommunikationsteknologiska utvecklingen där finansiell data och analyser förekommer i en 
oorganiserad samling i TV, tidningar och radio. Det är viktigt att det råder balans mellan 
informationsströmmarna på marknaden35

 
För att en kommunikation ska skapa betydelse för sändare och mottagare förväntas den kunna 
återkopplas36. Den hjälper sändaren att anpassa meddelandet till mottagarens behov och 
gensvar. Återkopplingens funktion är ett sätt för företagen att tolka mottagarnas intresse i 

 
32 Bohlin 1987 
33 Lee & Tweedie 1990 
34 Bohlin 1987 
35 Balans, år 2004, nr 6/7 
36 Fiske 1990 
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företaget genom marknadens köp, försäljning eller behållning av deras aktier. De stora antalen 
mottagare av redovisningskommunikationen begränsar sändarens tillgång till återkoppling 
och i ett försök att motverka detta så använder de undersökta bolagen ett formellt 
feedbacksystem genom ”Investor relations”. För mottagaren kan en känsla av att vara delaktig 
och att sändaren lyssnar innebära en utökad acceptans av meddelandet37. 
 
Marknaden genomsyras av två stycken informationsströmmar, dessa påverkar avsevärt 
användarnas tillvägagångssätt när det gäller att tillgodogöra sig investeringsinformation. Den 
ena informationsströmmen knyter an till den redovisningsmässiga traditionen i form av 
delårsrapporter, bokslutskommunikeér och årsredovisningar. Den andra till den mediala och 
kommunikationsteknologiska utvecklingen där finansiell data och analyser förekommer i en 
oorganiserad samling i TV, tidningar och radio. Det är viktigt att det råder balans mellan 
informationsströmmarna på marknaden38. Dessa strömmar förmedlar värdefull upplysning för 
mottagaren om marknadens distribuering och hantering av investeringsinformation. 
 

Modell 3.2 Redovisningsprocessen, Bohlin 
 

 
 
I modellen ovan beskrivs kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare. Den 
vänstra delen av processen utgörs av företaget och är en äldre modell av Bohlin39 och 
redovisningsprocessen, denna del kommer inte att behandlas vidare men utgör en viktig 
grund till denna studies teori. Den högra delen är modifierad med fokus på mottagaren och 
dennes val av kommunikationskanal.  Mottagaren skapar en bild över vad han/hon tror har 
inträffat med hjälp av rapporterna och sin egen erfarenhet. Eftersom det ofta finns olikheter 
mellan sändaren och mottagarens referensramar så förkommer det att kommunikationen 
misslyckas. Modellen förutsätter även återkoppling, återkopplingen karaktäriseras av 
mottagarens intresse och investering i företaget och hur denne uppfattar aktiens 
marknadsvärde. 

                                                 
37 Fiske 1990 
38 Balans, år 2004, nr 6/7 
39 Bohlin 1987 
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Forskning av Lee och Tweedie under 1970-talet i England påvisar att många delar av 
årsredovisningen varken förstås eller läses utav de privata aktieägarna. Ett av 
årsredovisningens syften är att föra fram information om företagets vinst eller förlust till dem 
som är intresserade utav dess ekonomiska progress och prestation. För att kommunikation 
mellan företaget och årsredovisningsanvändare ska bli så effektiv som möjligt, måste 
årsredovisningen vara både lättförståelig samt läsas av användarna. Lee och Tweedie har tre 
syften med sin studie. Nämligen att utreda om aktieägarna läser den finansiella 
rapporteringen, om de förstår det ekonomiska budskapet, samt om det finns några skillnader 
mellan olika typer av aktieägare när det gäller förståelse och intresse av rapporteringen.  
 
Slutsatsen från den här studien är att tillgänglig finansiell information om bolaget generellt 
används lite och/eller/för att bolagen har dålig förståelse för den privata aktieägares 
redovisningskunskaper. Detta är troligen en förväntad slutsats, men den innebär att företagen 
misslyckas med att kommunicera med ett stort antal av sina aktieägare. Dagens finansiella 
information framställs därmed av redovisningsexperter för redovisningsexperter40. 
 
Jonas Bohlin presenterade 1987 resultaten från ett omfattande projekt om privata aktieägares 
förståelse och användning av ekonomisk information. Urvalsgruppen för denna undersökning 
var Volvos aktieägare. Först undersöks deras kunskaper i ekonomi och deras användning av 
ekonomisk information. Resultatet visar att dem utan ekonomisk utbildning hade svårt att 
tillgodogöra sig informationen i årsredovisningen på grund av komplex utformning och 
svårförståelig terminologi.  
 
För att undersöka hur kommunikationen mellan företag och aktieägare kunde förbättras tog 
Bohlin fram en förenklad och förkortad redovisning för ett urval aktieägare och undersökte 
deras uppfattning om den. Han påträffade att en majoritet av aktieägarna föredrog den 
förkortade versionen och det var framförallt aktieägare med dåliga kunskaper i ekonomi som 
uppskattade den41. 

3.2 Vår modell 
 
Modellen är en sammanställning utifrån tidigare forskning, teori och antaganden. Den ger 
uttryck för en kommunikationsprocess mellan sändare och mottagare där flertalet faktorer 
visat sig påverka dess interaktion. En process där sändaren via olika kanaler och media har 
möjlighet att påverka mottagarens handlingssätt eller sinnesstämning. Om väntat resultat 
uteblir tolkas det som en misslyckad kommunikation eller annorlunda uttryckt ett 
kommunikationsgap har uppstått. Genom att sätta mottagaren i centrum och analysera olika 
informationsströmmar som påverkar deras val av att köpa, sälja eller behålla aktier erhåller 
studien underlag för framtida utformning av redovisningskommunikation.  
 

 
40 Lee & Tweedie 1990 
41 Bohlin 1987 
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Modell 3.3 Vår Modell av kommunikationsprocessen  

 
 
Denna modell ligger till grund för studiens analys kan möjliggöra samband mellan 
populationen och deras val av informationskanal. Modellen bygger på tidigare teorier om 
kommunikationsprocesser. Sändaren använder olika kanaler och media för kommunikation. I 
modellen sänds meddelanden till mottagaren i form av årsredovisning och årsstämma men, 
meddelandet sänds inte bara mellan sändare och mottagare utan är även en del i ett 
strukturerat förhållande. Förhållandets övriga delar inkluderar påverkan av extern verklighet 
och mottagarens individuella faktorer. Ibland kan sändaren sända information utan att 
mottagaren använder den. Det har då inte uppstått någon kommunikation mellan sändare och 
mottagare utan ett kommunikationsgap bildas. Det är först när mottagaren använder 
informationen i sin beslutsprocess som en kommunikationsprocess skapas.  
 
 
I modellen 3.3 (vår modell) sänder sändaren information både via årsstämma och också 
årsredovisning till mottagarna. Det kan sägas vara en form av masskommunikation eftersom 
informationen är enkelriktad och inte avsedd för någon speciell person. Ett dilemma för 
sändaren är att det finns begränsade möjligheter att ta reda på om mottagaren har tagit emot 
och förstått informationen42. Förutsättningen för att en kommunikationsprocess ska kunna 

                                                 
42 Bohlin 1987 

Årsredovisning Årsstämman 
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skapas är att mottagaren tar emot informationen. För att kommunikationen även ska kunna 
skapa ett värde i processen krävs att mottagaren i sin tur använder informationen.  
 

4. Empiri 
 
Är årsredovisning och årsstämma effektiva kommunikationskanaler? 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat, vilket bygger på de strukturerade 
intervjuer som besvarats av besökare på undersökningsföretagens årsstämmor. Empirin är 
uppdelad i fem olika avsnitt och inleds efter avsnitt ”inledning” med respondenternas 
individuella variabler såsom ålder och tidigare erfarenhet av redovisning. Därefter följer 
redovisningskommunikation med underrubrikerna årsredovisning, årsstämma och övriga 
källor. 

4.1 Inledning 
 
Vid utgången av år 2005 hade Sverige en folkmängd på 9 047 752 personer43 av dessa var det 
1 854 789 stycken som ägde aktier noterade på den Svenska börsen det vill säga 20,5 % av 
befolkningen.  
 
Utifrån dessa faktiska iakttagelser har undersökningens empiriska studie baserats av huruvida 
årsredovisning och årsstämma är effektiva kommunikationskanaler. För att skapa en tydligare 
uppställning och förståelse har huvudfrågan delats in i lämpliga delmoment. En stark 
skiljepunkt i dessa delfrågor anses vara mottagarens skilda kunskaper inom redovisning. 
Studien vill ur mottagarens synvinkel påvisa ett antal olika underställda antaganden. 
 
Grunden i de olika antagandena ämnar undersöka kommunikationen mellan sändare och 
mottagare. Studien vill påvisa ett kommunikationsgap mellan dessa och att det idag anses vara 
ett samhällsproblem. 
 
Information om dessa processer har inhämtats med hjälp av 100 strukturerade intervjuer på ett 
par publika svenska bolags årsstämmor. 

4.2 Individuella variabler 
 
Ett mål med frågan om aktieägarnas bakgrundsvariabler är att erhålla kunskap om deras 
bakgrund och egenskaper. Ett annat mål är att samla in information om respondenternas 
ekonomiska erfarenheter. 
 
 
 
 

                                                 
43 http://www.scb.se/templates/pressinfo____159103.asp (23.5.2006) 
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Tabell 4.1 Individuella egenskaper i % 
 
Kön   Man      61   Kvinna     39  
Ålder   18-34     3   35-49      4  50-64       28 64+    65 
Aktieinnehav i olika företag 1-5 st     29 6-10 st    33 11-20 st    21 20+    17 
Köp & försäljningar det senaste året 0 st        17 1-5 st      45  11-20 st    13 20+    25 
  
 
Förklaring till tabell; Undersökta egenskaper hos mottagaren som separerar urvalet i form av kön, ålder, aktieinnehav och transaktioner 

 
På bolagsstämman rådde det en manlig dominans i ålder 64+. Aktieinnehavet hos de olika 
kategorierna var spridda och visade en median på aktieinnehav i 6-10 bolag, en medelklass av 
populationens aktieinnehav. Majoriteten av urvalet visar sig inte vara särskilt aktiva på 
aktiemarknaden eftersom 62 % angav att de utförde alltifrån ingen (17 %) till fem (45 %) 
aktiejusteringar under det senaste året.  
 

Diagram 4.1 Respondenternas erfarenhet av 
redovisning

31%

20%12%

37% högskola/universitet
arbete
övrig utbildning
ingen erfarenhet

                  Diagram 4.1 visar respondenters erfarenhet av redovisning i procent av hela urvalet 
 

Mottagarens erfarenhet av redovisning fördelar sig enligt undersökningen med att 31 % 
innehar högskoleutbildning inom ekonomi, 20 % arbetar eller har arbetat med 
redovisningsrelaterade uppgifter och 12 % har någon annan form av ekonomisk utbildning. 
Häpnadsväckande är att 37 % saknar erfarenhet av redovisning. Totalt fördelar sig 
redovisningskunskaperna till 63 % utav respondenterna har någon form av erfarenhet medan 
37 % helt saknar erfarenhet.  
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4.3 Redovisningskommunikation 
 
Undersökningens grundläggande intresse är att ta reda på huruvida ett urval av svenska 
aktieägare baserar sina investeringsbeslut med hjälp av årsredovisningen och årsstämman och 
försöka besvara frågan om dessa är effektiva kommunikationskanaler?  
Då marknaden genomsyras av två stycken informationsströmmar som påverkar användarnas 
tillvägagångssätt av att tillgodogöra sig investeringsinformation. Denna informationsström 
knyter an till den redovisningsmässiga traditionen i form av delårsrapporter, 
bokslutskommunikeér och årsredovisningar 

Tabell 4.2  Underlag för investering i % 
 
Använder du årsredovisningen för investeringsbeslut? Ja    46 Nej   54 
Använder du årsstämman för investeringsbeslut? Ja    47 Nej   53  
 
Förklaring till tabell; Kommunicerad information från bolagen i form av årsredovisning och årsstämma 

 
Undersökningen visar på att ungefär hälften av populationen använder årsredovisningen 
och/eller årsstämman för investeringsbeslut. Av undersökningen kan urskiljas fyra olika 
grupper av beteenden, grupp 1 använder varken årsstämma eller årsredovisning (26 %), grupp 
2 använder enbart årsstämma (25 %), grupp 3 använder enbart årsredovisningen (27 %) och 
den fjärde gruppen använder både årsstämma och årsredovisning (22 %) i sin beslutsprocess.  

Diagram 4.2 Årsredovisning & årsstämma som 
investeringsunderlag
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                 Diagram 4.2 visar fördelningen av respondenter i procent beträffande val av informationskälla/källor  

4.3.1 Årsredovisningen 
 
Utav de respondenter som använder årsredovisningen som underlag i sin beslutsprocess var 
det i studien intressant att undersöka vilka delar av årsredovisningen som dessa baserar sitt 
beslut på. Då flera av dessa avsnitt är komplexa och för många svårförståeliga utgörs 
respondenternas svar i tre olika frekvenser, det vill säga om det läser årsredovisningen noga, 
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om de bara läser den mer överskådligt eller om de inte läser den alls. Den procentuella 
fördelningen baseras på dem som svarade att de faktiskt läser årsredovisningen. 

Tabell 4.3  Delar som läses för att få information om företag vid övervägande av 
köp, försäljning eller behållning av aktier i % 

 
   Läser noga      Läser  Läser inte alls  
1 Redogörelse av årets viktiga händelser          33                        63                 4  
2. VD´s ord 48                        46 7  
3. Redogörelse av företagets verksamhet  43                        48 9 
och strategi     
4. Redogörelse av aktiens utveckling 26                        63 15.  
5. Redogörelse av ägarförhållanden 20                        63 17  
6. Redogör av miljöarbete 15                        50 35  
7. Redogörelse av personal 17                        48 35 
8. Förvaltningsberättelsen 22                        50 28  
9. Resultaträkningen 35                        52 13  
10. Noter till resultaträkningen 33                        26     41    
11. Noter till balansräkningen 30                        26 43  
12. Kassaflödesanalysen 26                        41 33  
13. Revisionsberätttelsen 17                        48 35 
 
Förklaring till tabell; Siffrorna i tabellen utgörs av respondenter som använder årsredovisningen i sin beslutsprocess 

 
Av dem som använder årsredovisningen för investeringsbeslut är det vissa delar av den som 
mer eller mindre läses. Delar somt främst läses noga är VDn´s ord och redogörelsen för 
företagets verksamhet och strategi. Resultaträkningen är det bara 52 % som läser och 13 % 
som inte läser den alls. Generellt sätt läser inte investerarna årsredovisningen noga utan bara 
läser/skummar den. Värt att betona är att 54 % inte läser den över huvud taget. 
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Diagram 4.3 Vilka delar läses i årsredovisningen beroende 
på förkunskaper
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  Diagram 4.3 redovisas den procentuella fördelningen av vilka delar som läses av respektive grupp. Siffrorna baseras på respektive 
  grupp, d v s att samtliga i gruppen utan erfarenhet läser t ex årets viktiga händelser. 
 
 
Av respondenter som använder årsredovisningen som beslutsunderlag har 74 % erfarenhet av 
redovisning och 26 % saknar helt dokumenterade erfarenheter. Årets viktiga händelser, VD: s 
ord och företagets strategi är de mest lästa delarna inom de båda grupperna. Värt att notera är 
att resultaträkning och kassaflödesanalys innehar en hög läsandel även i gruppen utan 
förkunskaper vilket påvisar ett motsatt förhållande mot tidigare studier där respondenter utan 
erfarenhet endast översiktligt läser de finansiella delarna44. 

4.3.2 Årsstämman 
 
En utav frågorna utgjordes av vilken anledning den undersökta populationen valt att komma 
på årsstämman. Denna fråga uppfyller sitt intresse genom undersökningens syfte att utreda 
om årsstämman utgör någon betydande faktor för beslut om att köpa, sälja eller behålla aktier. 

Tabell 4.4 Varför besöks årsstämman i % 
 
1. Träffa företaget 68 
2. Möjlighet att ställa frågor 9 
3. Möjlighet att påverka 3 
4. Annat 20 
 
Förklaring till tabell; Respondenters anledning till att besöka årsstämman 

 

                                                 
44 Lee & Tweedie 1997 
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Denna fråga bidrog till många olika och intressanta kommentarer som belyser uppsatsens 
problematik ytterligare. Intresset på det interaktiva mötet, årsstämman bestod i huvudsak av 
att ”träffa” företaget.  
 
Årsstämmor utgörs av aktieägarna som normalt samlas en gång om året. Kallelsen är frivillig 
och ses utav 68 procent av aktieägarna i undersökningen som ett tillfälle att ”träffa företaget”. 
Av respondenterna är det 20 procent som anger en annan anledning till att besöka årsstämman 
än att träffa företaget, ställa frågor eller möjlighet att påverka. De vanligaste kommentarerna 
är att se och höra VD: n tala, framtidsprognoser och att få ta dela av ytterligare information 
som sägs under stämman. Årsstämman speglas främst som en social tillställning med 
möjlighet att träffa nya och gamla vänner och äta gott. Vid besöken av årsstämmorna gjordes 
en intressant iakttagelse av fördelningen kvinnor och män. Företagen, ett massproducerande 
klädföretag och ett ledande telekombolag visade det sig att fördelningen mellan män och 
kvinnor är tämligen olika. På telekombolaget var det en klar manlig dominans medan det 
visade sig vara tvärt om på klädföretaget.  

4.4 Externa källor 
 
Förutom årsredovisningen och årsstämman finns ett flertal andra källor som visats sig ligga 
till grund i investeringsprocessen. Det är den andra delen av informationsströmmen, den som 
den mediala och kommunikationsteknologiska baseras på. Där utvecklingen av finansiell data 
och analyser förekommer i en oorganiserad samling i TV, tidningar och radio.  
 

Diagram 4.4 Övriga källor som används vid 
investeringsbeslut
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                 Diagram 4.3 visar hur den mediala informationsströmmen 

Denna fråga var öppen och flera svar tilläts att kryssa i. Undersökningen visar på att samtliga 
respondenter använde någon eller fler av dessa alternativ för investeringsbeslut utöver både 
bolagsstämman och årsredovisningen. Intressant iakttagelse är att knappt hälften använder sig 
av den numera primärkällan Internet, detta har troligtvis sin förklaring i respondenternas 
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relativt höga ålder och deras bristande kunskap och intresse av data. (Övrig media såsom Text 
TV, TV och radio) 

4.5 Påverkan av ekonomiska kunskaper  
 
 Sändaren kommunicerar ett och samma budskap via årsstämma och årsredovisning mot alla 
mottagare oavsett förkunskaper. Respondenter med erfarenhet och utan erfarenhet borde vara 
två målgrupper med olika informationsbehov och med olika val av informationskällor. 
  

Diagram 4.5 Val av kommunikationskanal
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Diagram 4.5 delas urvalet upp på respondenter med erfarenhet, dvs. högskola, arbete eller övrig utbildning, och 
respondenter utan erfarenhet. Det presenteras vilka kommunikationskanaler som används vid beslutsprocessen. 

Dessa redovisas i procent och respondenterna fick valfritt ange vilka källor utan maxantal 
 
 
I diagram 4.5 redovisas det empiriska resultatet av vilken information som respondenter med 
erfarenhet respektive utan erfarenhet använder i sin beslutsprocess. När det gäller de mest 
använda källorna så dagstidningar, finanspress och övrig media där bland annat TV ingår de 
mest använda informationskanalerna bland samtliga respondenter i urvalet. Bland 
respondenter med erfarenhet så är familj (41 %), rekommendation ifrån bank/mäklare (41 %) 
samt Internet (43 %) de minst anlitade källorna. Respondenter utan erfarenhet använder inte 
årsredovisningen (31 %), familjen (28 %) samt rekommendationer ifrån bank/mäklare (41 %) 
i någon större utsträckning. Generellt kan urskiljas att gruppen med erfarenhet använder sig 
utav flera olika källor än gruppen utan 
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5. Analys                                                                                         
 
I analysen jämförs den teori som ligger till grund för vår modell med den empiri som 
framkommit under undersökningen. Strukturen i detta kapitel följs av föregående kapitel med 
undantag från individuella variabler som behandlas under samtliga rubriker. 
Redovisningskommunikation, årsredovisning, årsstämma och externa informationskällor. 

5.1 Redovisningskommunikation 
 
För att utreda om kommunikationen mellan sändare och mottagare är effektiv utgår vi från vår 
modell, 4.3. Modellen beskriver relationen mellan sändare och mottagare där mottagaren är i 
fokus. Syftet med studien är att utreda om det finns ett behov av förbättrad ekonomisk 
kommunikation mellan bolagen och dess investerare. Sändaren kommunicerar med 
mottagarna via årsredovisning och årsstämma. Dessa källor kommunicerar ett och samma 
budskap till många olika mottagare och utgör en form av masskommunikation. Detta leder oss 
in på vårt första antagande om att årsredovisning och årsstämma är effektiva 
kommunikationskanaler.  
 
Vi anser att årsredovisningen och årsstämman bör utgöra bolagens, sändarens främsta 
kommunikationskälla och därmed ligga till grund för mottagarens beslutsprocess och utgöra 
de primära källorna för mottagaren. Det anser vi eftersom det är sändarens enda möjlighet att 
kommunicera enkom med sina aktieägare. Dessa kommunikationskanaler regleras i lag och 
måste därmed existera. Det borde ligga i sändaren intresse att använda dessa kanaler på 
effektiva möjliga sätt eftersom de medför kostnader för företagen. Om kommunikationen inte 
är effektiv anser vi som ett slöseri av aktieägarnas pengar.  

5.1.1 Årsredovisningen 
 
En effektiv marknad genomsyras av kapitalismen, kapitalmarknadens gemensamma ambition 
är att öka aktieplaceringarnas värde. För att generera kapital krävs ett genuint intresse i 
omvärlden och om marknaders händelser, upp och nedgångar. Dessa händelser kan 
dokumenteras på många olika sätt och många av dem kräver vissa förkunskaper.  
 
Årsredovisningen anser vi är ett kommunikationsverktyg som bör utgöras av en informativ 
och kreativ redogörelse av företagets ekonomiska prestationer. Den ska tillämpas som ett 
hjälpmedel för mottagarna, aktieägarna och övriga intressenter för att de på lämpligt sätt ska 
kunna inhämta information och skapa sig en bild av företagets situation för att besluta om 
eventuell investering. Den ska inneha lättillgänglig information och presenteras på relevant 
och systematiskt sätt. Ett av uppsatsens antaganden är att undersöka och analysera  
om mottagaren applicera den finansiella informationen i årsredovisningen vid 
investeringsbeslut? 
  
Då vi mäter kommunikationskanalens effektivitet så kommunicerar sändaren effektivt med 46 
procent av mottagarna. Dessa 46 procent har valt att studera årsredovisningen antingen 
grundligt eller bara mer översiktligt. Delar som VD: s ord och årets viktigaste händelser anser 
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vi är delar i årsredovisningen som kan läsas översiktligt med ända generera en god förståelse 
för dess innehåll. Andra delar såsom resultaträkningen och kassaflödesanalysen är delar som 
bör läsas grundligt för att tilldela förståelse, att läsa dessa delar mer översiktligt anser vi är 
som att inte läsa dem alls. 35 procent uppger att de läser resultaträkningen grundligt medens 
52 procent läser den överskådligt, det vill säga utifrån vår uppfattning med dess komplexa 
uppställning läst den men förmodligen inte förstått den. Samma resonemang råder för 
kassaflödesanalysen och de andra rent finansiella delarna.  
 
I diagram 4.3 där årsredovisningen olika delar behandlas i och med respondenternas skilda 
kunskaper inom redovisning. Av de mottagare som använder årsredovisningen som 
beslutsunderlag har 74 procent erfarenhet medan 26 procent helt saknar dokumenterade 
erfarenheter. Årets viktiga händelser, VD: s ord och företagets strategi är de mest lästa delarna 
inom de båda grupperna. Av dem som har erfarenhet kan vi urskilja att de i större 
utsträckning än de utan erfarenhet av redovisning tar del av samtliga delar av 
årsredovisningen. Miljöarbets- och personaldelarna läses i större utsträckning av de med 
erfarenhet. Kassaflödesanalys, revisionsberättelsen samt aktiens utveckling läses i större 
utsträckning av de utan erfarenhet. Detta är tvärtemot vad tidigare forskning pekar på. Detta 
visar återigen på respondenternas falska informationsåtergivande.  
 
För att återknyta till modellen så misslyckas sändaren att kommunicerar effektivt med 
majoriteten av respondenterna. Det råder därmed ingen kommunikation mellan dessa då 
kommunikationsprocessen fordrar att mottagaren blir informerad med en god 
kommunikationsteknik som alla kan ta del av och förstå. Vi vill härmed påvisa att ett 
kommunikationsgap råder mellan sändare och mottagare. Kommunikationsgapet är stort och 
om sändaren vill kommunicera effektivare med sina mottagare bör de producera en mer 
kreativ redovisning med ett språk som alla kan förstå. Av de årsredovisningar som vi har 
studerat i och med undersökningen så är det inte förnuftigt att intala sig om att den 
information som kommuniceras via årsredovisningen på något sätt är anpassad till 
mångfalden av dess mottagare då vi vill påvisa att det råder ett kommunikationsgap mellan 
sändaren och mottagaren. En orsak till att kommunikationen misslyckas är kravet på 
ekonomiska kunskaper. En annan anledning skulle kunna vara att många av 
årsredovisningarna är vilseledande. Med det menar vi kreativa, kreativa på det sättet att 
sändaren insett att det är ett tillfälle att marknadsföra sig. Deras årsredovisningar kan liknas 
med en produktkatalog eller en företagspresentation. De innehåller förutom den ekonomiska 
informationen även bilder på glad personal, moderna telefoner samt snyggt uppklädda 
modeller med priser på utvalda klädesplagg. Dess formalia förskönar dess innehåll och bidrar 
till en sned uppfattning om företagets finansiella utveckling. Vi anser att kreativiteten istället 
bör läggas på de finansiella delarna i årsredovisningen. 
 
En intressant fråga är om metoden, de strukturerade intervjuerna har påverkat respondenterna 
och framkallat falsk information. Det skulle kunna bero på att respondenten inte vill blotta sin 
okunskap, då de menar på att de är självlärda. Det som talar för detta är de spontana 
kommenterar som uppdagats under de strukturerade intervjuerna, nämligen ”det är svårt att 
förstå”, ”det är för mycket siffror” och ”det är bara är massa siffror”. 
 

 28



    
    Redovisningskommunikation 
                            Ett kommunikationsgap mellan sändare och mottagare 
 
 
 

                                                

5.1.2 Årsstämman 
 
Årsstämman är en utav två möjliga kommunikationskanaler för sändaren i modell 3.3  
Om vi tittar på processen mellan sändare och mottagare så får vi anse att samtliga 
respondenter har haft möjlighet att ta emot den kommunicerade informationen. Detta eftersom 
att samtliga mottagare är besökare på årsstämman. Men för att kommunikationen ska anses 
vara effektiv så ska mottagaren också använda informationen och det leder in på frågan om 
årsstämman utgör någon beslutsgrund i investeringsprocessen. 53 procent av mottagarna 
anger att de inte använder årsstämman som beslutsgrund vid val att köpa, sälja eller behålla 
sina aktier. Med andra ord så misslyckas sändaren att kommunicera effektivt med över hälften 
av mottagarna trots att kommunikationen med relativ stor sannolikhet borde ha påverkat 
mottagaren. Även om flertalet av urvalet säger sig inte använda årsstämman i sin 
beslutsprocess så borde samtliga respondenter ha påverkats på ett eller annat sätt eftersom det 
kommunicerade budskapet på årsstämman enligt teorin är en process som influerar 
respondenternas beteende. En misslyckad kommunikation kan bero på missuppfattning ifrån 
mottagaren och skulle kunna tolkas som tecken på kulturella skillnader mellan sändare och 
mottagare men även de individuella variablerna kan ha påverkat.  
 
Vid intervjutillfället förmedlas en känsla av att årsstämman för många respondenter fyller en 
social funktion. Denna känsla bekräftas till viss del med tanke på att över hälften av 
respondenterna anger att de inte nyttjar årsstämman i sin beslutsprocess. Förklaringen till den 
misslyckade kommunikationen skulle kunna ha sin grund i mottagarens möjlighet att 
återkopplingsmöjligheten till sändaren är begränsad på grund av årsstämmans utformning. 
Endast 3 procent angav ”möjlighet att påverka” som främsta anledning och 9 procent 
möjlighet att ställa frågor. För att sändaren ska kunna påverka mottagaren så bör en känsla av 
delaktighet förmedlas till sändaren och det skulle ge denne en högre acceptans av budskapet.  
 
Enligt tabell 4.1 är den vanligaste besökaren på årsstämman över 64 år (65 procent). En av 
förklaringarna till det kan vara att många är pensionärer och har tid att gå på årsstämman som 
bland de undersökta bolagen är förlagd tidigt på eftermiddagen. Med tanke på pensionärernas 
olika anledningar till att besöka årsstämman ställer vi oss frågande till om företaget verkligen 
nått ut till deras mest attraktiva målgrupp. Detta med anledning till de fakta som visar på att 
Sveriges befolkning med ålder mellan 56-60 är den grupp som är de störta aktieinnehavarna45. 
I denna grupp kommunicerar bolagen med endast 28 procent. Totalt sett är det en större del av 
Sveriges aktieinnehavare som innehar ålder mellan 30-60 år än i ålderskategorin 64 år och 
äldre46. 
 
Vid besöken på bolagens årsstämmor så noterades en anmärkningsvärd skillnad på 
fördelningen kvinnor och män. På telekombolaget var det en klar manlig dominans medan det 
visade sig vara tvärt om på klädföretaget. En förklaring till det anser vi kan vara det genuina 
intresset i företagen och kanske kan det vara så att respondenterna till viss del väljer bolag 
med anknytning till ett personligt intresse, kvinnor föredrar kläder och män teknik. En annan 
möjlig anledning är att många av besökarna jobbat på respektive företag och att dessa utgjort 
en stor och viktig del i deras liv. 

 
45  http://www.vpc.se/971_SVE_ST.htm, (19.5.2006) 
46 http://www.vpc.se/971_SVE_ST.htm, (19.5.2006) 
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För att återvända till frågan om respondenternas nytta av årsstämman vid beslutsprocessen om 
att köpa, sälja eller behålla sin aktie så angav 47 procent att de använder årsstämman. Det 
innebär att sändaren kommunicerar effektivt med knappt hälften av besökarna på årsstämman. 
Det tyder på brister i årsstämmans utformning och dess funktion ifrågasätts. För att sändaren 
ska kunna skapa en bättre kontakt till sin största målgrupp på marknaden bör de förändra 
vissa förhållanden kring årsstämman. Tidpunkten borde senareläggas då den grupp som vi 
anser att sändaren vill komma i kontakt med utöver undersökt population vanligtvis arbetar 
mitt på dagen då de flesta årsstämmor äger rum. Det bidrar till att de uteblir från dessa och 
kommunikationen misslyckas. För att öka kommunikationens effektivitet anser vi att sändaren 
i större utsträckning bör ta hänsyn till de eventuella sociala och kulturella skillnader såsom till 
exempel kunskapsnivå, intresse och erfarenhet. Dessa egenskaper skulle kunna hämma 
mottagaren att applicera den ekonomiska informationen i sin beslutsprocess. 

5.2 Externa kommunikationskällor 
 
Sändaren nyttjar olika kanaler och media för att kommunicera med mottagaren.  
Kommunikationen påverkas även av externa källor i omvärlden samt mottagarens individuella 
faktorer. De undersökta mediala källorna tyder på hög användning och skapar därmed 
antagandet om att mottagaren applicerar den mediala informationen vid investeringsbeslut. 
 
Undersökningen visar på att alla respondenter använder övriga källor, mediala källor i sin 
beslutsprocess. De mest använda källorna är dagstidning, finanspress och övrig media så som 
TV, Text TV och radio. I och med dessa fakta åskådliggörs massmedias roll och inverkan på 
marknaden och därmed på mottagarens agerande i beslutsprocessen.  
 
Internet och delårsrapporter är andra medier som används av drygt hälften av populationen. 
Vi anser att Internet borde utgöra en större källa än vad undersökningen visa eftersom den 
idag används som en primärkälla i och med marknadens utveckling. Antagligen skulle 
resultatet ha varit högre om vi nått hela målgruppen, eller till den största grupp 
aktieinnehavare som innehar en ålder mellan 30-60 år och inte 65 + som denna undersökning 
baseras på.  
 De minst nyttjade källorna är familj och vänner samt rekommendation från bank och 
mäklare. Med tanke på att 37 procent av den undersökta populationen saknar 
redovisningserfarenhet anser vi att denna siffra är oroväckande låg med tanke på gruppens 
okunskap och låga aktivitet på marknaden. En annan intressant iakttagelse är att banker och 
mäklare nyttjas i mindre utsträckning är massmedia. Trots att dessa ger möjlighet till 
personliga och interaktiva möten då återkoppling möjliggörs vilket borde skapa värde före 
den enskilda mottagaren. 

5.3 Påverkan av ekonomisa kunskaper 
 
Sändaren kommunicerar ett och samma budskap via årsstämma och årsredovisning mot alla 
mottagare oavsett förkunskaper. Meddelandet sänds inte bara mellan sändaren och mottagaren 
utan är en del av den process som påverkas av omgivande faktorer där individuella faktorer är 
en av dem. Därför är respondenter med erfarenhet och utan erfarenhet två olika målgrupper 
som kan ha olika informationsbehov och därmed olika val av informationskällor. Detta leder 
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in på frågan om mottagarens val av kommunikationskanal påverkas av ekonomiska 
kunskaper?  
 
Dagstidningar, finanspress och övrig media är de mest använda källorna av samtliga 
respondenter och ingen urskiljning kan ses i de olika kunskapsgrupperna.  
För sändaren är det effektfullt att med hjälp av media upprätta och även förstärka existerande 
relationer med marknaden. Vidare kan det ifrågasättas om mottagaren utsätts för manipulation 
då deras oförmåga att sålla i informationskanalerna är ett problem som kan leda till felaktiga 
investeringar. Överlag kan urskiljas att gruppen med erfarenhet använder fler källor än de 
utan erfarenhet. De med bättre utbildning använder hellre tryckta medier, medan de med 
sämre föredrar de visuella, elektroniska medierna. Sändaren kommunicerar effektivare med 
de respondenter som innehar erfarenhet av redovisning, vilket påvisar samband med tidigare 
studier. Vi anser inte att val av kommunikationskanal har något samband med ekonomiska 
kunskaper, vilket vi antog vid studiens inledning. 

6. Kritisk granskning 
 
Den kritiska granskningen behandlar studiens tillvägagångssätt, urval samt tillförlitlighet i 
form av validitet och reliabilitet. 
 
Under kapitel ”Metod” redogörs för reliabilitets och validitetens teoretiska innebörd. Figur 
6.1 tydliggör dessa begrepp i samband med uppsatsen teoretiska och empiriska bakgrund. 
Vissa delar i studiens metod kan komma att påverka studiens tillförlitlighet det är då av vikt 
att dessa uppdagas för att uppsatsen ska inneha ett intressant och sanningsenligt innehåll. De 
delar av uppsatsen innehåll som anses viktiga att diskutera är metodens tillvägagångssätt, 
urval och intervjueffekter i och med årsredovisningens och årsstämmans innehåll. 

6.1 Tillvägagångssätt 
 
Upplägget kring uppsatsens tillvägagångssätt kom under studiens gång att förändras på grund 
av nekat tillträde till årsstämman. I och med det fråntogs möjligheten till generalisering av 
urvalet då populationen baserades på ett bekvämlighetsurval istället för ett slumpmässigt 
urval. 
Detta tillvägagångssätt tillförde en hög svarsfrekvens då respondenterna kunnat kontrolleras, 
det hade antagligen inte uppnåtts vid en enkät baserad av slumpmässigt urval. 
Respondenterna har mötts av samma svarsstimuli vilket medför att svaren kan behandlas på 
ett säkert och jämförbart sätt. Enkätens utformning av fasta svarsalternativ innebär en liten 
risk för feltolkning vid sammanställning av resultaten. Tillvägagångssättets validitet innebär 
därmed att informationen i studien har mätt de begrepp som den var tänkt för. Studien visar 
på visst samband mellan frågornas utformning och respondenternas sätt att hantera dem då det 
genererande resultatet visar på viss intervjueffekt som skulle ha kunnat utgöras av 
intervjuarens närvaro. Detta kan bland annat påvisas genom att hög andel av respondenternas 
utger sig för att läsa samtliga delar av årsredovisningen. 
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6.2 Urval 
 
Bekvämlighetsurvalet begränsar undersökningens generalisering till hela aktiemarknadens 
population då den inte kunde genomföras på avsedd plats. Möjligheten till att alla deltagare 
fick samma chans att delta i undersökningen begränsades och resultatet kan endast 
representera den aktuella undersökningen. Trots detta anses resultatet kunna uttrycka tendens 
av hur kommunikationen mellan sändare och mottagare fungerar. 
 

6.3 Validitet och reliabilitet 
 
Studien tyder på att brist råder i resultaten kring årsredovisningen då reliabiliteten inte kan 
säkerställas eftersom urvalet inte är representativt för hela den svenska aktiemarknaden. I och 
med det kan validitet inte påtalas på grund av repeterbarhetens brister, då upprepad mätning 
av populationen förmodligen inte skulle resultera i samma resultat.  
Årsstämmans validitet tyder på starkare samband eftersom respondenterna är besökare av 
årsstämman. Reliabilitet uttrycker därmed en bättre tillförlitlighet än årsredovisningens 
eftersom en upprepad mätning förmodligen skulle tyda på liknande resultat då studiens 
målgrupp till större delen representeras av urvalet.  
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7. Resultat/Slutsats 
 
Studiens syfte ämnar till att utreda om behov av en förbättrad kommunikation mellan sändare 
och mottagare behövs. 
 
Den masskommunikation som årsredovisningen och årsstämman utgör tillsammans tyder på 
bristfällig information då den är enkelriktad och inte anpassad till någon särskild mottagare. 
Anledningen till detta är att mottagarna inte är en homogen grupp utan kräver olika 
utformning av informationskanalerna för att ta till sig dess innehåll och applicera dem i sina 
investeringsval. En förbättrad, mer anpassa kommunikation skulle möjliggöra harmonisering 
av marknaden med lika möjlighet för alla att tillgodogöra sig sändarens informationsflöde.  
 
Det borde ligga i sändarens intresse att mäta kanalernas effektivitet då årsredovisning och 
årsstämma medför stora kostnader för företaget. Om informationskanalerna inte används och 
uppfattas rätt av mottagarna så har ingen kommunikation uppstått och är därmed ett tydligt 
tecken på att sändarens möjlighet till förtroende är förbrukat. Detta resulterar i att bolagens 
resurser inte nyttjas på ett effektivt sätt. Studien tyder på att kommunikationskanalernas 
utformning och existens till stor del tillhandahålls på grund av lagstadgade krav och inte 
innehar intresse av att erhålla information anpassad till mottagarens behov. Kommunikationen 
är inte fulländad utan utgörs av ett kommunikationsgap som är beroende av mottagarens 
individuella faktorer där kunskap inom redovisningen är en trång sektor. 
Kommunikationsgapet kompletteras med alternativa informationsströmmar för att mottagaren 
ska kunna tillhandahålla och skapa sig den mängd information som denne behöver i sin 
beslutsprocess.  Där har media har en central roll och är ett medel för sändaren att upprätta 
och förstärka existerande relationer. Undersökningen visar på att massmedia är den mest 
vanliga kommunikationskanalen bland samtliga intressenter vilket vi anser är en källa till oro.  
Det borde därmed ligga i företagens intresse att skapa en ny utformning av dess finansiella 
information för att återskapa förtroende för sin kommunikationskanal. Detta för att företagens 
informationsåtergivning ska bli mottagarens förstahandsval och därmed utgöra välgrundade 
framtida investeringar. 
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8. Framtida forskning 
 
Under studiens gång har vi funnit flertalet intressanta infallsvinklar inom området. Då vi är 
tvungna att begränsa oss för att kunna leverera en studie av värde lämna vi därmed följande 
områden för framtida forskning. 
  
 
Vidare forskning inom årsredovisningen 
 

• Upplever företagen att de kan påverka normgivningen?  För att företagen ska kunna 
påverka årsredovisningens och årsstämmans utformanden krävs det förmodligen vissa 
lagstadgade ändringar för att öka motivationen för företagen att vilja producera något 
sådant. Vad kan det vara i normgivningen som hämmar detta och vad kan de 
lämpligen förändra? 

• Spelar revisorerna någon roll i investerarnas förväntningsgap? Normgivningen präglar 
bland annat revisorernas motivation och tillfredsställelse att vilja påverka företagens 
redovisningsstruktur. Kan det vara så att det leder till ett större och mer grundligare 
arbete för revisionsbyråerna då kraven på redovisningen kan komma att kräva mer 
exakthet. 

• Förkortad/enklare form av årsredovisning skulle uppskattas av 
redovisningskonsumenten? Denna undersökning har enligt denna uppsats gjorts av 
Bohlin och har påvisat uppskattning av de användare som besitter begränsade 
kunskaper inom redovisning, kan en förkortad årsredovisning komma att bli ett 
komplement till den ordinära? 

• Utveckla ett förslag på visuell årsredovisning. Detta tips på framtida forskning är 
något som skribenterna till denna uppsats skulle vilja utveckla och presentera i vidare 
magisteruppsats. Detta på grund av att vi tror på många positiva reaktioner från 
samhället och på en framtida lösning för vilken fakta som bäst bör ligga till grund för 
mottagarens beslutsprocess. 

 
Vidare forskning inom årsstämman 
 

• Är det någon skillnad på årsstämmors besökare vad det gäller om dessa är män eller 
kvinnor? I denna studie visade det sig att det var en hög procentuell skillnad mellan 
antal män/kvinnor på respektive årsstämma. Vad detta beror på är något som denna 
studie endast svagt har spekulerat i men som vi anser kan leda till en intressant studie. 

 
• Görs det några åtgärder för att förbättra kommunikationen mellan sändare och 

mottagare? Vilka åtgärder gör företagen idag? Hur bör företagen företa sig för att 
inges kunskaper i vart det brister och vilka åtgärder som enkelt kan göras för att 
förbättra denna kommunikation och vilka är det mest frekventa? 
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