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Problem: The information asymmetry between the firms and the small investors has created 

an inferior decision-making and an additional risk for small investors. The return that the 

small investors receive i.e. the risk premium is included in the firms fund expenses. 

How can the communication improve so that small investors’ decision-making will be more 

efficient and at the same time result in lower fund expenses for the firms?  

 

Purpose: The purpose of this essay is to present suggestions in how to improve the 

communication between small shareholders and firms so the decisions they make will be on 

much better basis. 

 

Method: We have implemented a qualitative survey. We have been able to make contact 

with six respondents through an organization called Aktiespararna and all of the six 

respondents have a relative long experience of stocks. The theoretical part of the study 

contains regulations, theories and previous studies that will describe the communications and 

the decisions that occur by the small investors and the firms.       

 

Result and conclusions: Different types of investors require different type of information. 

The annual report is a very significant source to obtain information according to the 

respondent’s statements. However they all agreed that the annual report is not enough and 

needs to be complemented with other information channels. To be able to study a company’s 

financial story through the years is very important before making an investment decision. All 

the information channels are important and neither of them precludes the other. The 

company’s website has shown to be the most modern source for obtaining information 

however it has to be improved in certain aspects. The common denominator for our 

respondent’s is that they require more specific information about a company’s business plan, 

business concept and the conditions of competition. Our conclusion is that it has to be a 

standard website that allows each individual to customize its own information based on 

individual requirements. That way, every small investor will be able to search and focus on 

the type of information that satisfies the specific investor. Not only will the small investor get 

the opportunity to adapt the information but also increase the comparability and to facilitate 

the search mechanism.    
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Problemformulering: Informationsasymmetrin mellan företag och investerare har skapat ett 

sämre beslutsunderlag och en ökad risk för småsparare. Den extra avkastningen som 

småspararen erhåller det vill säga riskpremien ingår i företagets kapitalkostnad. 

 

Hur kan kommunikationen förbättras så att småspararens beslutsfattande kan effektiviseras 

och samtidigt leda till att företagens kapitalkostnad minskar?  

 

Syfte: I denna studie är syftet att ge förslag på hur kommunikationen mellan småsparare och 

företag skall kunna förbättras så att bättre beslutsfattande kan ske. 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Genom intresseorganisationen 

Aktiespararna har vi kommit i kontakt med och intervjuat sex respondenter som alla har en 

relativt lång erfarenhet av aktieplacering på den svenska börsen. Den teoretiska 

referensramen består av regelverk, teorier och tidigare studier som skall skildra 

kommunikationen och beslutsfattandet som sker mellan småspararna och företagen.   

 

Resultat och slutsatser: Informationsbehovet skiljer sig för respektive småsparare. 

Årsredovisningen och delårsrapporterna var en viktig informationskälla för respondenterna.  

Dock var samtliga respondenter överens om att dessa bör kompletteras med andra 

informationskanaler. Att kunna studera bolagets historia genom åren är en viktig del av 

beslutsunderlaget. Alla informationskanaler är viktiga och det går inte direkt utesluta någon 

kanal. Företagets hemsida har visat sig vara den modernaste källan att inhämta information 

ifrån, dock måste hemsidorna förbättras inom vissa aspekter. Den gemensamma nämnaren för 

våra respondenter är att de efterfrågar mer ingående information om bolagets affärsplan, 

affärside och konkurrensförhållanden.  

 

Vår slutsats är att det ska strävas efter att skapa ett matrissystem som i praktiken skulle 

föreställa en standardhemsida för alla företag där man själv kan anpassa informationen. 

Därmed kan man enbart fokusera på det som är relevant efter behov. På så vis kan man 

skräddarsy sin egen information samt att informationssökningen och jämförbarheten 

underlättas för småspararna. 



Förord 

 

Det har varit en lärorik och spännande period under vår uppsatsskrivning hösten 2011. Att ha 

fått möjlighet att studera och fördjupa sig inom detta ämne har varit väldigt givande då det 

valda ämnet är relativt orört.  

 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Magnus Linderström för sitt engagemang och 

bra rådgivning under arbetets gång. Framförallt vill vi tacka de respondenter som ställt upp 

på intervjuerna, utan er hade uppsatsen inte varit genomförbar. Vi vill rikta ett stort tack till 

intresseorganisationen Aktiespararna som har hjälpt oss att hitta lämpliga respondenter för 

undersökningen. Slutligen vill vi tacka våra opponenter som har gett oss nya infallsvinklar 

och bidragit med bra feedback vilket har varit mycket givande för vår uppsats. 
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1. INLEDNING 

 

 

I det inledande kapitlet börjar vi med att redogöra för de grundläggande aspekterna som står 

till grund för ett företags finansiella ställning. Vidare beskriver vi problem som uppstår vid 

kommunikationen mellan bolag och småsparare. Sedan följer en problemdiskussion och 

avslutas med de frågor som ligger till grund för studien. Kapitlet avslutas med presentation 

av syfte, avgränsning samt studiens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Den finansiella rapporten som företagen tillhandahåller de olika läsarna betraktas ha olika 

användningsområden. En del ser årsredovisningen som en samlingsplats där 

företagsledningen kan förespråka sina idéer om sin verksamhet, medan andra ser den som en 

marknadsföring av sitt företag.
1
 Det främsta syftet med redovisningen är att visa företagets 

finansiella ställning för dess intressenter. Många viktiga målgrupper har behov av företagens 

finansiella rapporter och just därför har lagstiftningen koncentrerat sig för att främst tillvarata 

aktieägares, långivares och kreditgivares intressen. Olika intressenter skall kunna använda 

den förmedlade informationen som beslutsunderlag vid exempelvis en investering. Således är 

den ekonomiska informationen om företagen oerhört viktig för att dels uppfylla kraven om 

hur en årsredovisning skall se ut och för att öka tilliten mellan olika parter vid företagsaffärer. 

En part ska inte omedvetet behöva lida ekonomiskt på grund av att informationen varit 

antingen missvisande eller irrelevant.
2
 

 

Det finns olika typer av investerare, exempelvis privata och institutionella investerare. Privata 

investerare som också kallas småsparare förvaltar sina pengar i eget vinstsyfte. Institutionella 

investerare är exempelvis stora investmentbolag, banker och kreditgivare som har i uppgift 

att förvalta andras pengar. En stor skillnad mellan dessa två investerare är 

heltidssysselsättningen. Institutionella investerare arbetar aktivt och på heltid med sina 

investeringar medan småsparare anses ha en annan heltidssysselsättning utöver sitt 

aktiesparande. Således har de institutionella investerare lättare att hänga med i 

aktiemarknadens turbulenta finansvärld. Placeringsmässigt utgör småspararna den största 

                                                   

1
 Smith, M & Taffler, R 2000: 624–647 

2
 Gröjer, J-E 2002: 17–18 
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delen av all investering som görs på aktiemarknaden.
3
 Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) 

låg andelen aktiesparare i Sverige på ca 15,8 procent vid utgången av juni 2011. Det innebär 

att ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige äger aktier. Intresset att spara i aktier har sjunkit 

varje år sedan 2002 då 22,6 procent av befolkningen sparade i aktier.
4
 

 

För att nå ut till investerarna använder sig företagen av många olika informationskanaler, 

vilka främst är årsredovisningar, delårsrapporter, stämmor, pressmeddelanden, 

affärstidningar. Det har dock visat sig att andra kanaler har blivit mer viktiga än 

årsredovisningar.
5
 Informationen i årsredovisningarna har på senare tid blivit allt mer 

omfattande och komplicerad, vilket försvårar för investerare att få en mer ingående bild över 

företagets finansiella ställning under det gångna verksamhetsåret. Detta har kritiserats från 

många håll då dessutom informationen varit mindre faktabaserad och innehållit allt för 

oväsentlig information.
6
 Detta problem har enligt studier skapat en ineffektiv aktiemarknad, 

där köp- och säljbeslut har baserats utifrån en bristfällig information.
7
 

 

Syftet med den externa redovisningen är att den ska minska informationsklyftor, och 

problemen kring informationsasymmetrin. Samtidigt ska den externa redovisningen 

tillgodose olika intressenters behov av information. Informationen ska sedan ligga till grund 

för ekonomiska beslut, vilket innebär att olika intressenter har olika informationsbehov.  

Företagen har ett svårt val att göra, de vill å ena sidan lämna ut så mycket information som 

möjligt för att minska informationsgapet mellan ledningen och aktieägarna, å andra sidan vill 

företagen undvika att lämna ut allt för mycket information för att inte konkurrenterna ska 

gynnas av det. Om informationsasymmetrin minskar kommer det enligt ekonomisk teori 

automatiskt att leda till minskad kapitalkostnad och ett högre aktiepris.
8
 

 

1.2 Problemdiskussion 

Aktiebolagen i Sverige skall utföra sin redovisning i enlighet med årsredovisningslagen samt 

aktiebolagslagen, är bolaget börsnoterat skall den även följa börskontraktet. Det är oerhört 

viktigt att ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, på det viset blir 

                                                   

3
 Bäckström, U 2009: 45–48 

4
 Statistiska Centralbyrån SCB 

5
 Sinha, N & Watts, J 2001: 663–669 

6
 Smith, M & Taffler, R 2000: 624–625 

7
 Sundgren, S, Nilsson, H & Nilsson, S 2009: 19 

8
 Ibid: 26–27 
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informationen beträffande bolagets verksamhet mer korrekt. Som investerare vill man ha 

tillgång till perfekt information, på det viset kan investeraren fatta sina beslut utifrån korrekta 

värderingar utav företagets resultat- och balansräkning.
9 Börsnoterade företag är beroende av 

kapitalplacerare som är deras huvudsakliga finansieringskälla. Det finns olika sätt för företag 

att finansiera sin verksamhet. Ett sätt är via lån från en kreditgivare, exempelvis ett banklån 

eller från aktieägarna i form av nyemission. I utbyte vill de ha avkastning. Den mer 

omfattande informationen som förmedlas till investerarna är både kostsam och 

tidskrävande.
10

 

 

Det är även viktigt att belysa vikten av att alldeles för mycket information om ett företag kan 

ha en viss skadlig effekt. En del forskare är överens om att all information kan vara 

kurspåverkande och därmed skall bolagen lämna ifrån sig så mycket information som det 

bara går. En del påstår att alldeles för mycket information kan leda till att bolaget skadas bl.a. 

genom att konkurrenterna använder det till sin fördel.
11

 Detta innebär att ett överflöd av 

information inte är någon lösning på informationsasymmetrin.
12

 Om investerarna går miste 

om relevant information påverkas deras beslut negativt, ett annat problem som kan uppstå är 

när informationen inte är jämt fördelad vilket leder till att en del investerare får ett 

informationsföreträde gentemot andra.
13

 Tidigare forskning har observerat att det råder 

informationsasymmetri, men någon accepterad lösning har ännu inte presenterats. Detta har 

lett till att en mängd olika forskare har försökt förklara hur kapitalplacerare påverkar sin 

situation utifrån informationen som presenteras i den finansiella rapporten.
14

 Detta kan på sikt 

ge en bra grund för att få en bättre insyn om de problem som förkommer för både investerare 

och företag. 

 

Det finns flera sätt för ett företag att minska sina utdelningskostnader. Ett sätt är via 

kommunikationen mellan sig själva och investerarna. Ju tydligare och mer konkret 

informationen är desto värdefullare är den för intressenterna. Detta leder till att fler 

investerare med långsiktiga avkastningskrav lockas till företaget. Aktiekursen kommer då att 

stiga genom att företaget kan fokusera på att förvalta pengarna i sitt egna kapital. Pengarna 

                                                   

9
 Sinha, N & Watts, J 2001: 663–675 

10
 Bane, K. D. 1997: 80 

11
 Easley, D & O'Hara, M 2004: 1578-1579 

12
 Wyman, P 2002: 106 

13
 Sterling, R. R. 1967: 95–112 

14
 Hellman, N 2000: 236   
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återinvesteras i företaget istället för att till exempel. delas ut, vilket leder till att 

kapitalkostnaden minskas och företagsledningen kan istället satsa på att utveckla företaget. 

Genom att ha bra kommunikation med intressenterna kommer företagen att kunna minska 

sina kapitalkostnader vilket gynnar både företaget och aktieägarna.
15

 

 

1.3 Problemformulering 

Informationsasymmetrin mellan företag och investerare skapar ett sämre beslutsunderlag och 

en ökad risk för småsparare. Den extra avkastningen som småspararen erhåller det vill säga 

riskpremien ingår i företagets kapitalkostnad. 

 

Hur kan kommunikationen förbättras så att småspararens beslutsfattande kan effektiviseras  

och samtidigt leda till att företagens kapitalkostnad minskar?  

 

1.4 Syfte 

Studien ska ge förslag på hur kommunikationen mellan småsparare och företag skall kunna 

förbättras så ett bättre beslutsfattande kan ske. 

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer endast att beröra svenska småinvesterare/småsparare som investerar i 

svenska börsnoterade företag. Med småinvesterare menas endast privata investerare som 

förvaltar sina egna pengar i form av aktier, detta avser att man inte har det som sin primära 

sysselsättning. Vi kommer att avgränsa oss till småsparare som förvaltar sina pengar 

långsiktigt det vill säga minst ett år. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

15
 Poshakwale, S & Curtis, J. K. 2005: 431-444 
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 

I Inledningen presenteras ämnet mer allmänt och tar diskussionen vidare mer specifikt på 

problemet. Vidare presenteras problemformulering, syfte samt avgränsningar. 

 

 

2. Metod 

I detta kapital beskrivs tillvägagångssättet och urval samt redogörs metoderna som varit 

bäst lämpade för denna studie. Vi redogör också för studiens trovärdighet, dessutom 

motiveras varför dessa metoder använts.  

3.  

 

3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs de teorier som är relevanta för det studerade problemet. Teorierna 

skall ge läsaren en bredare förståelse om själva ämnet. Kapitlet inleds med en kort 

beskrivning av hur teorierna tolkas inom redovisningen. 

 

 

4. Empiri 

I detta avsnitt har allt material sammanställts utifrån vad den kvalitativa undersökningen 

tagit fram. Eftersom det är respondenternas svar som utgör grunden för hela 

undersökningen har all material bearbetats från vad respondenterna angivit. Utifrån det 

görs en koppling till studiens problemställning. 
 

 

5. Analys 

I detta kapitel utnyttjas det insamlade materialet från empirin genom att delas upp i 

mindre delar för att sedan undersökas var för sig. Sedan kopplades allt till den teoretiska 

referensramen.  

1.  

 

 6. Slutsats 

I det sista och avslutande kapitlet dras slutsatserna som är motiverade utifrån det material 

som samlats in. Slutsatserna har kopplats till syftet som ställdes upp i början av studien. 

Slutligen presenteras nya forskningsfrågor och förslag till vidare forskning. 
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2. METOD 

 

 

I detta kapitel presenteras val av forskningsmetod samt tillvägagångssättet. Här belyser vi 

fördelarna och nackdelarna med metodvalet och tar även upp begrepp som reliabilitet och 

validitet. 

 

 

2.1 Forskningsmetod 

Vi valde att arbeta efter en kvalitativ forskningsmetod då denna metod ansågs vara bäst 

lämpad för att besvara vår frågeställning. Primär data har samlats in i form av intervjuer. 

Intervjufrågorna är utformade på ett sätt som täcker alla delar av vår undersökning och som 

samtidigt är kopplad till teorin. 

 

2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder utgörs av det som kan beskrivas med siffror medan kvalitativa metoder 

är sådant som kan beskrivas med ord. Om målet är att generalisera utifrån en mindre grupp är 

den kvantitativa metoden lämpligast. För att undersöka något på djupet och skaffa sig en mer 

ingående förståelse är kvalitativa metoden att föredra. De vanligaste kvalitativa metoderna är 

i form av intervjuer samt observationer. Fördelen med den kvalitativa formen är att den ger 

djupare svar, nackdelen är att man inte når ut till många respondenter. Intervjuerna kan vara 

formade på olika sätt, exempelvis i form av gruppintervjuer eller som enskild intervju där 

endast en person åt gången intervjuas. Intervjuerna inom den kvalitativa metoden är 

uppdelade enligt; ostrukturerade, halvstrukturerade samt strukturerade frågor. De vanligaste 

kvantitativa metoderna för att samla in hårddata dvs. resultat i form av siffror är via 

frågeformulär, till exempel genom att skicka ut enkäter med posten eller elektroniskt via 

nätet. Fördelarna med en enkätundersökning är bl.a. att man kan nå ut till fler respondenter 

jämfört med intervjuundersökningar samt att respondenten själv kan avgöra när denne vill 

besvara formuläret. Nackdelen är att det inte ger tillräckligt med uttömmande svar och att 

risken för bortfall är betydligt större.
16

 

 

                                                   

16
 Johannessen, T 2003: 69–79 
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2.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är centrala begrepp inom forskning. Reliabilitet handlar om hur 

tillförlitlig data är, och i vilken mån den ger en bild av den verklighet som undersöks. De 

mest väsentliga faktorerna som påverkar reliabiliteten är hur informationsinsamling har gått 

till samt bearbetats. Det finns olika sätt att mäta reliabilitet. Ett sätt är genom att det görs en 

likadan ny undersökning, och målet är att sträva efter att få samma resultat för att den ska 

antas ha hög reliabilitet. Ett annat sätt att mäta reliabilitet är att olika forskare studerar ett och 

samma fenomen och kommer fram till samma resultat samt slutsats.
17

 Kort sagt är 

reliabiliteten ett mått som beskriver hur starka eller pålitliga värden i till exempel en studie är.
 

18
 Genom att ha utformat vår intervjuguide på ett neutralt sätt har eventuella oklarheter 

undvikits och på så vis har det oss en stark reliabilitet. 

 

Validitet handlar om hur relevant och väsentlig det insamlade data är för själva 

undersökningen. Validitet kan indelas i olika typer: Intern validitet där vikten ligger på om 

huruvida de slutsatser som dragits är trovärdiga eller inte, medan den externa validiteten 

handlar mer om en generalisering mellan urval till population och huruvida det undersökta 

resultatet kan användas i andra situationer. Kortfattat kan man säga att ju mer representativt 

urvalet är desto mer ökar den externa validiteten.
19

 

 

De teorier som använts är inhämtade från kurslitteratur samt tidigare undersökningar som 

stämmer överens med den empiri som har presenterats. På så vis har de ansets vara av hög 

validitet för studiens syfte. Vissa teorier kan vara svårtolkade för en icke insatt, men för att 

förstå arbetets empiri och problemets utveckling ansåg vi att alla teorier är både direkt och 

indirekt av väsentlig betydelse och en förutsättning för att kunna besvara vår forskningsfråga. 

För att minska osäkerheten kring trovärdigheten och relevansen har de elektroniska källorna 

som behandlats i uppsatsen granskats mycket noggrant. 

 

 

 

 

                                                   

17
 Johannessen, T 2003: 28 

18
 Nationalencyklopedin (NE.se) 

19
 Fisher, C 2007: 290 
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2.4 Datainsamlingsmetod 

Data kan samlas in på två olika sätt, antingen genom att använda sig av primärdata eller 

sekundärdata. Primärdata innebär att material samlas in i form av exempelvis interjuver och 

på detta sätt fås information som inte funnits tidigare. Den empiriska delen av uppsatsen har 

byggts genom användning av personliga intervjuer och tidigare studier.
20

 Fördelen med 

användningen av primärdata är att den har gett oss betydelsefull information och större 

inblick inom forskningsområdet. Nackdelen med användningen av primärdata är att den både 

är tidskrävande och på så vis ett dyrt sätt att samla in data på. För att avspegla den objektiva 

verkligheten användes personliga interjuver. Under en intervju ställs både krav och 

förväntningar på intervjuaren samt respondenten. Intervjuaren ska vara objektiv samt veta sin 

roll och respondenten ska kunna ha tillit och känna sig bekväm. Genom att använda sig av 

personliga interjuver blir fördelen att intervjuaren kan följa upp svaren med följdfrågor under 

intervjuns gång och på det viset erhölls en bredare förståelse. Det leder även till en möjlighet 

att utveckla sin frågeställning om det behövs. Den problematik som kan uppstå genom att 

använda sig av personliga intervjuer är att det lätt kan komma att hamna utanför ämnet 

alternativt byta samtalsriktning helt. Det är därför viktigt att betona samt klargöra 

undersökningens syfte för respondenten för få ut rätt information.
21

 

 

2.4.1 Data om tidigare studier 

Vi har tagit del av tidigare forskning i form av böcker, artiklar samt avhandlingar. På detta vis 

bildades en bra uppfattning samt vi har skaffat mer kunskap om problemet som studerats. För 

att underlätta vår forskningsansats utgick vi från olika teorier som är relevanta för själva 

studien. Intervjufrågorna färdigställdes utifrån de teorier samt tidigare forskning som tagits 

fram utifrån sekundärdata. All data som tagits fram genom intervjuerna har sammanställts i 

empirin. En tidigare studie som gjorts och som var lik vår studie har hittats, där har forskarna 

istället valt att studera större investerare till skillnad från oss där vi valt att studera 

småsparare. Tidigare studier som exakt efterliknar vår studie har inte hittats, däremot har 

studier hör till samma ämne letats fram. På grund av detta ansåg vi att det är både intressant 

samt utmanade att forska inom ett ämne som är jämförelsevis ganska nytt. 
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2.5 Generalisering 

Med generalisering menas hur en viss ansats kan vara representativt för att kunna dra en 

allmän slutsats. Genom att exempelvis utföra ett stickprov utifrån ett specifikt urval är målet 

att det skall vara representativt för hela populationen. Om en liten del av populationen endast 

undersöks är det svårt att säkerställa att resultatet blir representativt. Detta eftersom att 

stickproven endast ger en gissning av det sanna värdet.  För att fastställa det sanna värdet 

ytterligare kan man genom att lägga till en felmarginal öka chansen att resultatet i 

populationen ligger inom konfidensintervallet.
22

 

 

2.6 Tillvägagångssätt och kritik 

För att vår studie skulle bli genomförbar gällde det för oss att komma i kontakt med lämpliga 

respondenter. En intresseorganisation vid namn Aktiespararna arbetar med just att försöka 

förbättra och förtydliga informationen till sina medlemmar. Aktiespararna har många 

medlemmar som är småsparare. Det besvärliga med hela studien var att komma i kontakt med 

dessa småsparare, genom denna organisation lyckades kontakten med de lämpliga 

respondenterna ordnas. Eftersom vi hade kontakt med en anställd hos Aktiespararna blev vår 

studie på så vis genomförbar. Respondenterna kontaktades först via telefon, under samtalets 

gång avgjordes om denne småsparare var en lämplig kandidat. Genom att ställa korta men 

samtidigt övergripande frågor ökades våra chanser att sålla bort oseriösa och mindre kunniga 

småsparare. Vår bedömning av potentiella intervjurespondenter baserades utifrån svaren vi 

fick samt bakgrunds- och erfarenhetsgrad hos respondenten. Efter att vi fastställt vilka 

respondenter som ansetts vara lämpliga att intervjua bokades en tid för en mer personlig 

intervju. Varje intervju tog mellan 40-60 minuter. Under intervjuernas gång ställdes en hel 

del följdfrågor samt att respondenterna fick chansen att tillägga ytterligare synpunkter som de 

ansåg var viktiga/relevanta och som missats att ta med i frågeformuläret. Insamlingen av data 

under intervjuerna bestod av meningar och berättelser som samlats in i form av anteckningar 

och inspelningar. Eftersom tanken var att samtalen med respondenterna skulle leda till djupa 

diskussioner spelades intervjuerna in för att inte gå miste om viktig information samt 

underlätta transkribering. Tre utav respondenterna kunde inte ställa upp på en personlig 

intervju, därmed var vi tvungna att genomföra intervjun över telefon. Skillnaden blev att det 

inte gick att gå in lika intensivt i frågorna med respondenten samt att det blev mindre 
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personligt. Telefonintervjuerna kompletterades sedan via mejl från respondenterna för  

ytterligare synpunkter. Intervjuerna ägde rum på olika platser under december 2012. 

 

Den första intervjun ägde rum den 16 december med respondent A, han hade tillgång till 

lokal och därmed utfördes intervjun på hans arbetsplats i Kista. Den 19 december utfördes två 

intervjuer, en via telefon och en personlig intervju. Den personliga intervjun var med 

respondent C som är gymnasielärare. Intervjun ägde rum på hennes arbetsplats i ett av 

gymnasieskolans klassrum. Samma dag intervjuades respondent B via telefon då han inte 

kunde träffa oss personligen inom vår planerade tidsram. Den 20 december intervjuades 

respondent D och E över telefon. På grund av tidsbrist samt respondenternas personliga 

angelägenheter fanns inte möjligheten att träffa respondent D och E personligen. Den sista 

intervjun ägde rum den 22 december på Waynes Coffee med respondent F. 

 

Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju där frågorna skickades in till respondenterna i 

förväg. Gruppintervjuer tillämpades inte utan det blev enskilda intervjuer med sex 

respondenter. Halvstrukturerade intervjuer är mer styrda och samtidigt ges möjligheten att gå 

in på djupet genom att ställa följdfrågor
23

. Om respondenterna är mer förbereda blir svaren 

mer uttömmande, det var den huvudsakliga anledningen till att frågorna skickades till 

respondenterna i förväg. 

 

Nackdelen med halvstrukturerade intervjuer är att det finns en risk att det inte går att fördjupa 

sig tillräckligt till skillnad från ostrukturerade.
 24

 Med tanke på att vi hade ett flertal frågor 

som behövde besvaras ansågs det mer lämpligt att använda sig av en halvstrukturerad 

intervjumetod. Fler respondenter skulle nås genom att använda ett kvantitativt 

tillvägagångssätt till exempel en enkätundersökning med strukturerade frågor, vilket skulle ge 

oss en bättre grund för generalisering. Dock skulle svaren inte vara tillräckligt heltäckande 

för att besvara vår frågeställning. De teorier som användes passade bättre med en kvalitativ 

metod. I vårt fall uppnåddes kunskap bättre genom att gå in på djupet jämfört med att mäta 

brett, därmed var en kvalitativ undersökning lämpligast i vårt fall. 
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På grund av att vi har valt att arbeta med en kvalitativ ansats har målet varit att fördjupa oss 

inom ämnet för att studera problemställningen. En intervju med sex respondenter utfördes 

vilket inte var tillräckligt för att ansatsen skulle bli representativt.  Att kunna generalisera 

enbart utifrån en kvalitativ ansats blev mycket svårt i vårt fall. På grund av tidsbristen fanns 

inte möjligheten att intervjua fler respondenter. Dock ansåg vi att tillräckligt med underlag 

för att frambringa samt genomföra en forskningsstudie har tillhandahållits från den 

kvalitativa undersökningen, där vår insamlade data kunde analyseras samt kopplas till den 

teoretiska referensramen och utifrån det drogs relevanta slutsatser. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

Teoridelen är uppdelad på det viset att vi först redogör för olika regelverk som ligger till 

grund för hur ett företags finansiella verksamhet skall redovisas. Därefter redogörs för de 

teorier som bedömdes vara relevanta och som skildrar kommunikationen samt 

beslutsfattandet mellan småplacerarna och företagen. Slutligen presenteras en 

sammanfattning av kapitlet där vi förklarar hur de olika regelverken och teorierna är 

kopplade till varandra.  

 

 

3.1 Extern och intern redovisning 

En investerare efterfrågar olika sorters information för att kunna investera i ett företag.   

Eftersom företagen redovisar olika händelser på olika sätt, skiljer investerarna på det så 

kallade ekonomiska resultatet samt det bokföringsmässiga resultatet. Behovet av 

externredovisning för företag och framför allt för börsnoterade företag har utformats med 

hänsyn till det kapitalistiska systemet. För att en fri kapitalmarknad skall kunna existera samt 

för förtroendet för den fria företagsamheten är behovet av den externa redovisningen ytterst 

nödvändigt.
25

 Syftet med den externa redovisningsrapporten är att den främst skall rikta sig 

till intressenter utanför organisationen. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och 

aktiebolagslagen (ABL) skall företagen sammanställa en externredovisning av sin 

ekonomiska verksamhet som sedan blir offentlig.
26

 För att öka förtroendet mellan olika parter 

vid företagsaffärer behövs den externa redovisningen. Detta görs genom att företaget årligen 

lämnar ut informationen som de olika parterna sedan tillhandahåller för bedömning.
27

 De 

främsta parterna som behöver ta del av informationen är bl.a. aktieägare, investerare, 

fackförbund samt myndigheter som till exempel Skatteverket. Den externa redovisningen är 

ett sätt att kunna upprätthålla det ekonomiska systemet, bedöma organisationernas existens, 

skapa underlag för beskattning samt öka tilliten vid affärer.
28

 

 

Internredovisning, även kallad ekonomistyrning, används främst för att förbereda nya 

framtida planer samt att fastställa nya strategier i syfte att göra ledningens beslut effektivare 

och på sikt maximera vinsten.  Den används för att utvärdera verksamheten som helhet och 
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för olika segment (avdelningar) i förhållande till förutbestämda mål. 
29

 Utgångspunkten i den 

interna redovisningen är främst till för att hjälpa och ge ledningen ekonomisk information för 

styrning och kontroll av verksamheten.
30

   

 

3.2 Regelverk för börsen 

Värdepappersmarknaden är i hög grad en reglerad marknad vars syfte är att fungera som en 

mötesplats för personer som har behov av olika former av investeringar. För att 

värdepappersmarknaden ska fungera förutsätts att det finns gemensamma lagar och regler.
31

 I 

Sverige finns det två börser, Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market. Börserna 

driver en reglerad marknadsplats och har ett stort ansvar för att se till att de bolag som 

ansöker om notering av sina aktier uppfyller de grundläggande krav som ställs. Några av 

dessa är att bolagen ska visa sig vinstgivande och ha minst tre års verifierbar historia. Alla 

noterade företag på svenska börser skall offentliggöra information enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Noterade bolag följer även en mängd lagar och regler som styr 

aktiemarknaden. Grundtanken med regelverket för börsbolagen är att alla aktieägare ska 

handla och göra affärer under samma villkor.  Därför ska samtliga aktieägare få tillgång till 

all kurspåverkande information samtidigt. Information ska lämnas ut via lättillgängliga 

källmedium såsom nyhetsbyråer, dagstidningar samt bolagens hemsidor. Aktiebolagslagen 

och andra lagar i aktiemarknaden bidrar till att all handel blir säkrare samt att man minimerar 

riskerna att investera i aktier. Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, 

aktiemarknadsnämnden och rådet för finansiell rapportering är några exempel på 

självregleringsorgan. Noterade bolag följer detta regleringsorgan genom att underteckna ett 

noteringsavtal. Noteringsavtalet är det mest grundläggande regelverket för bolag som är 

noterade på börsen och den förändras årligen. Alla noterade börsbolag ska följa IASB:s 

föreställningsramar då de utformar sin externa redovisning.
32

 

 

3.3 Bolagsstämman 

I ett aktiebolag är bolagsstämman det högsta beslutande organet. Bolagsstämman fattar beslut 

enligt aktiebolagsordningen och bolagsordningen. Enligt aktiebolagen ska den årliga 
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bolagsstämman hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
33

 Styrelsen har som 

skyldighet att presentera årsredovisningen samt revisionsberättelse. Moderbolaget ska även 

upprätta en koncernredovisning. Enligt lag har aktieägare rätt att utöva rösträtt för sina aktier 

vid bolagsstämman. Aktieägare får i förväg ta del av handlingar som berör ärendet som ska 

tas fram i bolagsstämman. Vill en aktieägare få ett ärende behandlat kan denne begära det 

skriftligt hos styrelsen. En aktieägare som inte kan närvara vid bolagsstämman har rätt att 

skicka en personlig ombudsman med fullmakt att närvara vid stämman. Bolagsstämman ska 

informera aktieägaren om viktiga beslut som tagits och även fungera som en mötesplats där 

aktieägare och ledningen kan skapa ett diskussionsforum. Bolagsstämman ska även ge 

aktieägaren friheten att ta beslut som inte är upp till styrelsen att fatta.
34

 

 

3.4 IASB (International Accounting Standards Board) 

Den främsta Europeiska normgivande redovisningsorganet är ”International Accounting 

Standards Board” (IASB) och har sitt huvudsäte i London. Detta redovisningsorgan arbetar 

för att förbättra och ta fram internationella redovisningsstandarder. IASB:s föreställningsram 

innehåller redovisningsstandarder som olika aktiebolag måste följa när de upprättar sin 

redovisning.
35

 Redovisningsorganet IASB har även målsättningen att utveckla 

världsomfattande redovisningsstandarder, vid upprättande av redovisningsstandarder tar 

IASB hänsyn till företagens behov och länders utveckling.
36

 IASB har även ansvaret för 

publiceringen av ”International Financial Reporting Standards” (IFRS). År 2005 blev IFRS-

standarderna obligatoriska för svenska börsnoterade företag.
37

  

 

Enligt IASB föreställningsram är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet det 

viktigaste grundegenskaperna. Dessa fyra egenskaper ska på sikt leda till att företagen ger en 

mer rättvisande bild till sina användare.
38

 Nedan förklaras de fyra egenskaperna lite mer 

ingående: 

  

Begriplighet: Redovisningsinformationen måste vara begriplig för en insatt användare. Den 

information som lämnas bör vara lättbegriplig för användarna och information ska inte 
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uteslutas för rädsla att läsaren inte ska förstå innehållet. Det fastställs också att läsaren måste 

ha en rimlig kunskap om affärsverksamheten och redovisning.
 39

 

 

Jämförbarhet: Informationen skall vara jämförbar för att ge användarna möjligheten att bilda 

sig en egen uppfattning i företagets resultat och finansiella ställning. Detta ökar värdet och 

nyttan för användarna. Likartade händelser skall redovisas på likformigt sätt så att 

jämförbarheten för användarna underlättas.
 40

 

 

Tillförlitlighet: Informationen inom redovisningen ska vara tillförlitlig och den ska inte 

innehålla väsentliga fel eller vara vinklad på något sätt.  Förenklat uttryckt handlar det om att 

redovisningsdata ska vara så tillförlitlig som möjligt så att berörda kan fatta så bra beslut som 

möjligt, oavsett hur väl dess data beskriver verkligheten
41

 

 

Relevans: Relevant redovisningsinformation för olika bokslutanvändare. Med detta menas att 

den information som lämnas ska vara relevant för att kunna användas som ett beslutunderlag. 

Företagen ska lämna så mycket upplysningar i rapporterna som krävs för att informationen 

ska bli relevant.
42

 

 

3.5 Agentteori 

Agentteori har sina rötter i nationalekonomisk forskning och växte fram under 1970- talet. 

Denna teori antar att det finns ett kontrakt mellan två aktörer. Dessa aktörer är huvudmannen 

(principalen) och agenten (ledningen). I ett företag har ledningen som ansvar att kontrollera 

huvudmannens resurser, det vill säga ägarna överlåter kontrollen av företaget till ledningen.
43

 

Agentteorin utgår ifrån att alla individer försöker att maximera sin egen nytta framför andras. 

På grund av detta vill exempelvis ägare och ledning redovisa en händelse på olika sätt. 

Ledningen vill kanske redovisa på ett sätt som ger dem högre bonusar eller löner medan 

ägarens intresse ligger i att redovisa på ett sätt som ger högre vinst och därmed utdelning. För 

att vara säker på att ledningen inte maximerar sin egen nytta framför aktieägarnas införs ett 

kompensationsprogram (lön på grund av prestation) som ger incitament för att utföra de 
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handlingar som ökar aktieägarnas nytta. För att skapa dessa incitament kan 

kompensationsprogram exempelvis utformas att ledningens välstånd knyts till aktieägarnas 

till exempel genom att denne belönas med aktieoptioner.
44

 Man skiljer på två typer av 

informationsasymmetri, ”adverse selection” och ”moral hazard”. ”Adverse selection” är 

informationsproblem som brukar uppstå då avtal skall ingås mellan olika parter. Exempel på 

fall där det kan uppstå informationsproblem är bl.a. när företag skall ansöka om ett lån eller 

när nya placerare funderar på att investera i ett företag. Om det uppstår grova 

informationsproblem när olika avtal skall ingås kan det i värsta fall sluta med att en marknad 

upphör. Efter att ett kontrakt eller ett avtal har ingåtts kan det uppstå problem i efterhand det 

vill säga ”moral hazard”.
45

 Begreppet ”moral hazard” innebär att en part inte agerar i god tro i 

samband med en överenskommelse. Det innefattar även att en part kan agera omoraliskt i 

syfte för sin egen nytta och även för att skada motparten. ”Moral hazard” har blivit allt mer 

viktigare för företag och individer där förekomsten av ett kontrakt medför en risk att aktörer 

överskrider sin befogenhet.
46

  

 

3.6 Redovisning och informationsasymmetri 

Som en individ har man begränsad förmåga att behandla information. Därför föredrar 

individen en begränsad mängd information och helst i sammanställd form. Detta leder i sin 

tur till att företagsledningen/beslutfattarna inte tar med information som de upplever som 

irrelevant. Olika grupper av investerare efterfrågar olika typer av information, detta skapar 

problem för den redovisningsskyldige eftersom denne nu måste utforma informationen som 

presenteras i den finansiella rapporten på ett sätt att den tillfredsställer alla intressenter, men 

samtidigt hålla sig inom ramen för redovisningsstandarderna och normerna. Detta blir i 

praktiken mycket komplicerat. Målet med standarderna och normerna är att det ska finnas 

olika typer av information för olika typer av investerare.
47

 

 

Det har konstaterats innan att den externa redovisningens roll att bl.a. presentera information 

om företagets ekonomiska ställning samt förändringar, och dessutom minska 

informationsklyftor mellan intressenterna och företagen. Känd information är inte lika 

värdefull för marknadens aktörer, betydelsen av informationen blir då mycket begränsad. 
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Därför är redovisningen endast värdefull om den kan presentera information som kan minska 

informationsasymmetriproblemen. Nuvarande aktieägare samt potentiella aktieägare och 

andra intressenter vill ha så mycket relevant information som möjligt för att kunna avgöra om 

företaget är ett bra investeringsobjekt. Det är inte enbart informationen om den framtida 

lönsamheten som är väsentlig för ägarna utan även informationen om den faktiska 

verksamheten är minst lika viktig. Den faktiska informationen kan användas för bl.a. 

prognoser. Det är inte enbart aktieägarna som har behov av att få ta del av informationen om 

hur ledningen sköter företaget, utan kreditgivare samt leverantörer är också beroende av 

informationen till viss del.
48

 

 

3.7 Kommunikationsteorier 

Kommunikationsteori är ett verktyg för att kunna beskriva och förklara hur kommunikation 

fungerar mellan avsändaren och mottagaren. Kommunikationsprocessen fungerar på det sättet 

att avsändaren kodar och skickar meddelandet och därefter kommer valet angående vilken 

mediekanal (till exempel tv-reklam, annonsering) som ska användas för att sända budskapet. 

Vid transport genom kanalen avkodas budskapet då konsumenten skapar sig en egen och ny 

uppfattning av det sända budskapet. Konsumenten skapar någon form av respons genom sin 

uppfattning, vilken går tillbaka till sändaren i form av feedback. Budskapet kan dock under 

sin gång i kommunikationsprocessen förändras genom diverse brus som kan uppstå, något 

som kan resultera i att mottagaren inte får det budskap som sändaren tänkt sig, och de kan 

störa såväl meddelandet som responsen.
49

 Vanliga problem som uppkommer i 

kommunikationen är tekniska, semantiska och effektivitetsproblem. Den tekniska problem 

identifierar hur väl meddelandet som mottagaren får liknar avsändarens originalmeddelande. 

Inom de tekniska problemen behandlas om informationen når fram. Semantiska problem 

handlar om det finns någon betydelsefull skillnad i meddelandet från mottagaren som kan 

försvåra kommunikationen.  De semantiska problemen har sin grund i meddelandet, här 

granskas meddelandet om den har kodats rätt. Effektivitetsproblem handlar om hur väl det 

sända meddelandet som blivit mottaget och påverkat mottagaren på det önskevärda sättet 

eller inte.
 50
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3.8 Informationsbearbetning och informationskanaler 

Individer som efterfrågar redovisningsinformation avgör själva vilket informationsunderlag 

som är bäst lämpad för deras investeringsbeslut. Därför borde användargruppen av de 

finansiella rapporterna själva bestämma vilken information som skall krävas. Annars finns 

risk att investeraren går miste om nödvändig information då redovisaren själv bestämmer 

vilken information som är väsentlig att publicera. Mer tillgänglig information är ett bättre 

alternativ, dels för att investeraren själv kan bestämma vilken information som är relevant 

och för att minimera informationsklyftor.
51

 Nu är investeraren trängd på det sättet att denne är 

tvungen att agera utifrån redovisningsrapportens utformning, där dess viktiga ekonomiska 

siffror idag inte räcker till för att kunna bilda sig en uppfattning om företagets kassaflöden 

och inkomster etcetera. Fokus måste även ligga på de icke finansiella uppgifterna som 

exempelvis noter. Här spelar det även roll hur informationen presenteras i rapporterna 

eftersom att forskning inom psykologin visar att om den publicerade informationen inte är 

tydlig minskas intresset för att använda den.
52

 

 

Det finns en mängd informationskanaler till hands för investeraren att grunda sitt beslut på. 

Den huvudsakliga källan är den finansiella rapporten som enligt IASB:s föreställningsram 

utgör grunden vid investeringsbeslut. Dock har tidigare studier kommit fram till att 

investerare använder sig av flera olika informationskanaler vid sitt beslutsfattande. Några 

exempel är bolagsstämmor, pressmeddelanden, företagens hemsidor, tidningar, 

kapitalmarknadsdagar och årsredovisningar.
53

 I studien visade det sig att investerare använder 

sig främst av årsredovisningen men då att investerare väljer att komplettera det med andra 

informationskanaler. Informationen från olika källor användes varken var för sig eller 

rangordnades vid beslut. Slutsatsen som drogs var att enbart årsredovisningen i sig inte 

innehåller tillräckligt med information för att kunna fastställa ett bolags värde.
54

 Dessutom 

varierar användningen av olika informationskanaler beroende på tidsperiod eftersom 

publiceringsflödet av information från olika källor varierar mycket. Årsredovisningen 

används till exempel som primärkälla en gång per år vid dess publicering och låter andra 

informationskanaler komplettera. Under andra perioder är inte årsredovisningen lika 
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användbar, utan används mer som informationskälla för att finna svar på frågor som andra 

informationskanaler inte kan.
55

 

 

3.9 Earnings management 

”Earnings” är vinsten som företaget åstadkommer inom en viss period, vanligtvis kvartalsvis 

eller årsvis. Summan av vinsterna presenteras i resultaträkningen. I de flesta fall brukar 

resultatet hos ett börsnoterat företag vara den avgörande delen för att fastställa priset på en 

aktie. Olika investerare brukar studera vinsten hos ett företag för att sedan kunna bedöma 

värdet på en aktie. Vanligtvis bestäms aktiepriset utifrån huruvida företaget kommer kunna 

generera vinst i framtiden. Detta leder i sin tur till att de företag som redovisar låg 

vinst/earnings har en tendens av att ha lägre priser på sina aktier.
 56

 

 

”Earnings management” är således en strategi som nyttjas av ledningar för att justera årets 

resultat för att siffrorna skall matcha de mål som företaget satt upp. Företagen vill här kunna 

redovisa ett stabilt resultat år efter år. Detta kan uppnås genom att tillämpa olika strategier, ett 

sätt är att ta bort eller lägga till pengar från en så kallad periodiseringsfond. På det sättet kan 

företagsledningar utjämna resultatet över flera år. Detta kan i sin tur leda till att ”earnings 

management” används för att vilseleda aktieägarna om hur ekonomin hos företaget 

egentligen ligger till, men den största anledningen för tillämpningen av ”earnings 

management” för börsnoterade företag är att locka till sig investerare och andra intressenter 

som enbart förlitar sig på resultaträkningen.
57

 

 

3.10 Sammanfattning av teorin 

Teori bygger mycket på vetenskapliga slutsatser och olika förklaringsmodeller som antas ha 

hög sannolikhetsgrad inom vetenskapen. Inom redovisningen används teorierna för att 

förklara och förstå dels hur företaget redovisar i olika situationer samt hur redovisningsregler 

tillämpas i olika situationer. Redovisningen styrs dock i praktiken av regler som inte kan 

härledas från mer övergripande teorier och principer.
58

 För att öka förståelsen och bilda tydlig 

struktur för ämnet som studeras användes både teorier och regelverk. 
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De olika teorierna som har använts skall förklara samt beskriva kommunikationen mellan 

företagen och allmänheten. Dock förutsätter det att informationen är utformad på ett korrekt 

sätt redan innan den lämnar företaget och når ut till allmänheten. Informationen får alltså inte 

vara felaktig. Det är därför viktigt att beakta dessa regelverk som utformar redovisningen 

vilket står till grund för att informationen som presenteras inte skall bli missvisande. 

Teorierna bidrar inte till stor nytta om det i första hand inte följer dessa regelverk. Genom att 

behärska de olika regelverken får man en mycket bredare förståelse för utformningen av de 

olika teorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

4. Empiri 

 

 

Empirin har grundat sig på den kvalitativa undersökningen som utförts. Kapitlet inleds med 

en presentation av primärkällan som har varit utgångspunkten för vår kvalitativa ansats. 

Därefter sammanställs resultatet utifrån det insamlade materialet som bygger på 

intervjuerna med de sex respondenterna. 

 

 

4.1 Presentation av primärkällan 

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation som vänder sig till aktiesparare. Eftersom 

privatpersoner sparar i aktier och ser detta som ett långsiktigt sparande, har Aktiespararna 

valt att starta en organisation som ger en förutsättning till aktieägare och andra intressenter att 

tillhandhålla de senaste kunskaperna inom aktiemarknaden.
59

 Genom att förbättra och 

utveckla aktieägarmiljön kan de erbjuda säkrare rådgivning till sina medlemmar. Denna 

intresseorganisation har arbetat med aktier och fonder i mer än 40 år och rekryterar samt 

utbildar sina medlemmar. Genom att årligen rekrytera allt fler medlemmar har Aktiespararna 

växt runt om i landet och skapat ett större nätverk.
60

  

 

Aktiespararna bedriver även en annan verksamhetsidé som kallas för Unga Aktiesparare. 

Unga Aktiesparare är ett eget oberoende ungdomsförbund som rekryterar medlemmar allt 

från 0-29 år gamla. Unga Aktiesparare arbetar utifrån strategiska områden för att förverkliga 

sina verksamhetsidéer.
61

 Sammanfattningsvis kan man säga att Unga Aktiesparare och 

Aktiespararna arbetar tillsammans för att förse information och utbildning inom aktier, 

aktiefonder och aktiemarknaden för att medlemmarna skall fatta bättre beslut. 

 

4.1.1 Småsparare 

I vår undersökning var målet att intervjua flera småsparare men på grund av en begränsad 

tidsram hann endast sex respondenter intervjuas. Dessa respondenter har noggrant valts ut för 

att förstå och även få större inblick i hur småsparare tänker och agerar i samband med sina 

investeringsbeslut.  I denna uppsats har respondenterna valt att vara anonyma. Av den 
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anledningen har alla sex respondenter tilldelats ett alias i samband med presentationen av 

resultatet. I samband med intervjun med dessa sex respondenter har de delat med sig av 

information om deras egna erfarenheter, tankar och främst åsikter angående det undersökta 

fenomenet.  

 

Vi har valt att kort presentera våra intervjupersoner, detta dels för att det ger en bättre bild av 

varje respondent samt ökar studiens validitet. Det gemensamma för våra respondenter är att 

de är privata investerare som förvaltar sina egna pengar i form av aktier, och inte har det som 

sin primära sysselsättning 

 

Respondent A: Alex är en man som är 32 år och arbetar som IT-konsult. Hans intresse för 

aktier började redan i ung ålder då han började läsa kort om börsen i olika tidsskrifter. 

Intresset för aktiehandeln blev större, och redan vid 27 års ålder började han att investera i 

aktier.  

 

Respondent B: Bengt är en man i 26 års ålder. Han är utbildad till fastighetsmäklare men 

arbetar för nuvarande som elektriker. Bengt kom i kontakt med finansvärlden via sin far som 

arbetade en hel del med olika former av investeringar.   

 

Respondent C: Cecilia är en kvinna i 38 års ålder. Hon arbetar som gymnasielärare i en privat 

skola. Hon undervisar inom ämnet företagsekonomi och har gjort det under sju år.  Cecilia 

har ett brinnande intresse för ämnet ekonomi och investerar på den finansiella marknaden. 

 

Respondent D: David är en man i 47 års ålder. Han arbetar för närvarande som gruppledare i 

ett logistikföretag som erbjuder snabba och säkra distributions- och servicetjänster. Davids 

intresse för aktier kom först då han såg hur olika logistikföretag markant växte och  

expanderade sig runt om i världen.  

 

Respondent E: Erik är en man som är 29 år. Han har nyligen påbörjat sin anställning hos 

Nordea som ekonomisk rådgivare, från att tidigare ha arbetat inom kundtjänst. Hans intresse 

för aktier växte enormt under hans studietid. Erik är en färdigutbildad civilekonom sedan två 

år tillbaka. 
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Respondent F: Faysal är en man som är 53 år och har ett utländskt påbrå. Han har jobbat som 

läkare i mer än 12 år och driver numera två mindre klinker i Etiopien. Faysal har sedan flera 

år tillbaka förvaltat sina pengar i aktier och fonder. 

 

4.2 Intervju med småsparare 

Syftet med studien är att ge förslag på hur kommunikationen mellan småsparare och företag 

skall kunna förbättras så ett bättre beslutsfattande kan ske. För att uppfylla vårt syfte 

utformades åtta heltäckande frågor som respondenterna fick svara på. För att få ett mer 

utförligt och överskådligt redovisat resultat valde vi att framföra respondenternas svar under 

varje delfråga. Här valdes även vissa uttalanden att citeras, detta för att få en mer levande bild 

av respondenternas svar. På en del av frågorna delade respondenterna samma åsikt men där 

svaren var formulerade på olika sätt. De olika respondenterna hävdade sig starkt i vissa frågor 

och mindre starkt i andra frågor samt att det uppstod en del följdfrågar under intervjuernas 

gång. Därmed har sammanställningen av data sammanfattats utifrån det som ansetts vara 

relevant för studien.  

 

4.2.1 Årsredovisningens nytta och informationsrelevans/upplysningsbehov 

Samtliga respondenter var överens om att årsredovisningen är en viktig informationskälla vid 

investeringsbeslut. Dock ansåg respondenterna att årsredovisningen bör kompletteras med 

andra informationskanaler som exempelvis kvartalsrapporter, pressmeddelanden och 

börsanalytikers värderingar av aktiemarknaden. Det skiljde sig åt hur årsredovisningen 

användes bland respondenterna. För ett långsiktigt sparande krävs det att noggrant analysera 

den finansiella rapporten och även tidigare års rapporter för att få en mer historisk blick över 

företagets verksamhet över åren, annars finns det en risk att gå miste om viktig information 

som man inte hade tänkt på påstod (Cecilia, Bengt, Faysal). Det gäller att ha läst hela serien 

av årsredovisningar en bit bakåt för att kunna förstå företagets ställning, att studera ett 

företags historia är en viktig del av beslutsunderlaget, genom att studera tidigare 

årsredovisningar och delårsrapporter bildas en bredare uppfattning om själva företaget 

menade (Cecilia, Faysal). Mycket nytta har man när pengar skall placeras i ett bolag som man 

aldrig tidigare varit i kontakt med, den historiska informationen som fås genom att studera 

tidigare årsrapporter kan vara mycket intressant för att se hur bolaget har hanterat olika 

händelser tidigare menade (Cecilia, Faysal). Håller de vad de lovar? Hur har bolaget hanterat 

tidigare problem som uppstått samt hur bolaget resonerar när resultatet avviker från det 
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förväntade och så vidare för att sedan jämföra det specifika företagets historia med andra 

företag, på så vis går det att ta reda på vilka företag som utstrålar mest tillit menade (Bengt, 

Cecilia, Erik, Faysal). Årsredovisningen och delårsrapporterna saknar i många fall mer 

ingående information om företagets huvudverksamhet, företagen presenterar inte sin 

affärsplan eller affärside tillräckligt detaljerat påstod Faysal. Årsredovisningarna 

tillhandahåller inte någon ny information utöver den informationen som redan har 

presenterats i andra informationskanaler påstod (Alex, Cecilia). En ytterligare synpunkt som 

kom upp i samband med intervjuerna var att företagen borde motivera mer utförligt varför 

dem ska få nya pengar vid en nyemission. Småsparare har inte tillräckligt med underlag om 

just detta från de finansiella rapporterna sa (David, Bengt, Cecilia, Erik)  

 

Informationen i de finansiella rapporterna är begripliga enligt alla respondenter. 

Årsredovisningen och kvartalsrapportern presenterar inte de risker som finns mer utförligt, 

till exempel hur konkurrensförhållanden ser ut i branschen, hur stor företagsrisken är etc. 

menade (Alex, Cecilia, David, Erik, Faysal). Det ges en tydligare bild av företagets 

marknadsställning om företagen mer ingående presenterar vilka risker som finns. På så vis 

kan småsparare upprätta en egen riskanalys som är jämförbar. Således kommer bedömningen 

att underlättas i den frågan om det kommer att gå bättre eller sämre än genomsnittet för 

bolaget menar samtliga respondenter. Alex betonade att bolagen brukar ha med olika 

formuleringar om hur det väntas gå under året men undrade varför de inte presenterar det 

framtida nettoresultatet mer i siffror. Att de till exempel nämner att bolaget räknar med en 

vinst på 20 miljoner kronor det kommande året. 

 

4.2.2 Olika informationskanaler 

Varje informationskanal är viktig, det går inte att utesluta någon kanal eftersom varje 

informationstillfälle är av betydelse på ett eller annat sätt. Informationskanalerna kan bidra 

olika mycket beroende på vilken typ av företag eller bransch man valt att investera i. Detta 

styr vilken typ av information som eftersträvas. Ingen informationskanal är direkt överlägsen 

den andra. Dock är delårsrapporter, pressmeddelanden samt börsanalytikernas uttalanden de 

mest dominerande källorna för inhämtning av information menar samtliga respondenter. 

Eftersom analytikernas uttalanden i många fall brukar skilja sig markant sinsemellan blir 

analytikers uttalande ibland missledande, därför går det inte att förlita sig enbart på vad 

analytikerna säger sa (Alex och Bengt).  
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Kapitalmarknadsdagar och bolagsstämmor är en informationskälla som respondenterna 

väldigt sällan utnyttjar, de två respondenterna David och Faysal har närvarat på dessa vid 

enstaka tillfällen. Varför man sällan utnyttjar dessa källor är dels på grund av att tiden inte 

räcker till och att man möjligtvis inte kan närvara på grund av sin hemort menade (Bengt, 

David, Erik, Faysal). En annan anledning är att det nästan aldrig förekommer någon ny 

kurspåverkande information på dessa samt att småsparare inte har stort inflytande med tanke 

på att de endast äger en liten andel av bolaget säger (Alex, Cecilia, David, Faysal). Dock 

ansåg de att man borde utnyttja dessa mer. Alla respondenter var överens att om stämmorna 

på något sätt kunde sändas via nätet direkt skulle de flesta med sannolikhet följa dessa.  

 

4.2.3 Nya och viktiga informationskanaler 

En mer modernare informationskälla är företagens egna hemsidor, där tillhandahåller 

företagen all finansiell information såsom statistik över aktiekursens historiska utveckling, 

pressreleaser och alla nödvändiga nyckeltal etc. (Alex, Bengt, Cecilia, David, Faysal). 

Hemsidorna har ingen fysisk begränsning för hur mycket information som kan läggas in, där 

kan publicering av årsredovisningar hur långt som helst bakåt i tiden läggas upp sa (Alex). 

Där ligger till exempel emissionsprospekten där företagen motiverar mer utförligt varför de 

behöver nya pengar, och genom den vägen kan man hitta vad bolaget egentligen tänker syssla 

med och vad deras huvudverksamhet är. Till exempel "har jag aktier i Ericsson då går jag in 

på deras hemsida och där hittar jag allting mycket enklare och mycket snabbare" (Cecilia). 

Dock kunde hemsidorna i vissa fall vara alltför svårhanterliga på grund av strukturen och 

layouten som gör det svårt för användaren att leta fram information, och för att hemsidan ska 

bli mer effektiv måste det förbättras inom olika aspekter sa (Alex, David, Faysal). 

Informationssökningen måste förbättras för att jämförbarheten mellan de olika underlagen 

ska underlättas. Till exempel ”Om jag bara är intresserad av bolag i Norge och just inom 

den branschen, då vill jag få fram information om just det och samtidigt slipper jag resten av 

världen och därmed kan jag fokusera på det som är relevant” (Faysal). Idag är informationen 

inte anpassad utan där finns allt inräknat menar (Alex, Bengt, Cecilia, David, Faysal). ”Jag 

skulle vilja ha en elektronisk motsvarighet till börsguiderna som finns skriftligt i diverse 

tidningar” (Alex). Det finns möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev som företaget brukar 

skicka och som berör information som kan vara kurspåverkande, dock blir denna tjänst ett 

dyrt alternativ i längden då man måste betala för flera prenumerationer och inte bara en, sa 
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David. Informationen som ges i nyhetsbrevet är inte alltid det som efterfrågas menade David. 

Internetforum som tillhandahålls av till exempel Avanza bank är en intressant plats för att 

inhämta information, forumet är specifikt inriktat på aktiehandel och investering påstod 

Bengt. Där kan man ta del av andra placerares åsikter och tips samt föra en diskussion mellan 

varandra, dock skiljer sig diskussionsgraden mellan olika börsnoterade företag beroende på 

popularitet menade Bengt.  

 

4.2.4 Kommunikationsproblem 

Att företagen lämnar ut information på olika sätt var något alla respondenter var överens om. 

Olika företag vars aktie omsätter mer tenderar att få mer uppmärksamhet och blir då bättre på 

att tillfredsställa en investerares informationsbehov, men det är inte alla företag som lyckas 

med det menade (Alex, Cecilia, Erik). Det förekom ofta ett problem när företag helt plötsligt 

blev frånvarande vad gäller informationsspridningen påstod, detta kunde lätt tolkas som att 

företaget hamnade på obestånd eller var på väg att slänga in handduken menade Erik. ”Det är 

företagens skyldighet att förmedla så mycket information som möjligt kontinuerligt och inte 

bara någon enstaka gång per år” (Erik). Detta är viktigt för att hålla en bra kommunikation 

så att denne vet vad företaget sysslar med, annars blir det mer som gambling, ”Som att lira på 

roulette” (Erik). Ett annat problem var att företaget i vissa fall tar del av en viss information 

men väljer att släppa ut det till allmänheten flera veckor eller flera månader senare sa (David, 

Faysal). Men när informationen väl släpps ut då kanske man redan sålt sina aktier hos det 

företaget, det kanske hade kunnat gå att få sina aktier sålda för ett högre pris och vilket leder 

till att man inte kan ta del av den vinst som uppstår menade (Faysal, David). Vissa företag går 

inte till omnämnande i tidningarna på grund av för lite intresse av allmänheten, detta 

försvårar kommunikationen på det sättet att det inte ges tillräckligt med upplysningar om 

företaget utifrån olika synvinklar menade Cecilia. Cecilia menade också att det leder till att 

det inte finns någon som analyserar informationen åt en utan man blir själv tvungen att 

komma fram till slutsatserna. Om man investerar i ett bolag långt bort ifrån sin hemort är det 

mycket troligt att det inte skrivs om bolaget i sin lokala tidning menade (Alex, Faysal). Har 

man investerat i ett bolag som befinner sig på orten eller kanske till och med har sin 

huvudverksamhet där är det inte mycket som kan hända utan att det hamnar i lokala tidningen 

sa (Alex). Bor man då på orten har man ett informationsföreträde menade Alex. Företagen är 

väldigt fega när det gäller kommunikation med aktieägare angående utdelningar och direkta 

avkastningar påstod (Alex, Bengt, Cecilia, David, Faysal). Som en långsiktig placerare är 
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målet att stanna kvar i företaget och ta del av utdelningarna, då vill man naturligtvis ha 

jämnare och stabilare utdelningsförändringar menade (Cecilia, Faysal).  

 

4.2.5 Företagets trovärdighet och lönsamhet 

Alla respondenter delade samma uppfattning vad gällde trovärdigheten hos ett bolag. 

Respondenterna menade att de bolag som kan leverera det de har sagt tidigare, de får 

naturligtvis större förtroende. ”De bolag som visar sig bara snacka runt och hoppas på saker 

och försöker komma med förklaringar om varför de inte var i närheten av vad de hade lovat, 

de får naturligtvis inte mycket förtroende” (David). Det händer ständigt att olika bolag lovar 

en sak men levererar något helt annat och börjar hitta förklaringar som till exempel att 

valutakursen har gått åt fel håll etcetera. påstod David. Bolagets nettoresultat är en viktig 

faktor för att öka trovärdigheten ytterligare menade (Bengt, Cecilia, David, Erik). 

Nettoresultatet och avkastningen på eget kapital är väldigt lätt att identifiera då det är tydliga 

siffror som lätt uppmärksammas sa Faysal. Samtliga respondenter var även medvetna om att 

företagen utnyttjar exempelvis pressmeddelanden för att använda det som verktyg för att 

marknadsföra sig själva. Med tanke på att allt de säger hamnar i media, ”finns det inte direkt 

någon juridisk gräns för hur mycket information företaget skall ge ut” (Cecilia). Alla 

respondenter var överens om att trovärdigheten minskar på grund av detta och ibland tas det 

som sägs vid ett pressmeddelande med en nypa salt. ”Eftersom det inte är förbjudet att 

dränka omvärlden med information kommer det leda till att företagen utnyttjar det som gratis 

reklam vilket resulterar att jag som investerare blir osäker” (David). Informationens 

trovärdighet och förtroende för företag hos småsparare skulle öka ännu mer om det i 

årsredovisningen och delårsrapporterna beskrivs hur affärsidén och affärsplanen ser ut, vilken 

miljö de jobbar i samt vilka förutsättningarna är menade Faysal. 
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5. Analys 

 

 

I detta kapitel analyseras det insamlade data som redovisats i empirin. Detta görs genom att 

respondenternas svar ställs i förhållande till regelverken och teorierna som presenterats i 

den teoretiska referensramen. 

 

 

5.1 Grundläggande utgångspunkter 

Regelverken för hur aktiebolagen skall utformas samt agera på den finansiella marknaden är 

tydliga i sin beskrivning. Dessa regelverk består av olika redovisningsstandarder, normer 

samt redovisningspraxis. Tanken bakom dessa är att skapa en fungerande aktiemarknad utan 

några asymmetriproblem som skall stärka den ekonomiska utvecklingen i samhället och i sin 

tur ge upphov till en bättre välfärd. 

 

Det är viktigt att konstatera att utgångspunkten i börskontraktet är att det inte ska uppstå 

någon informationsasymmetri. Alltså att alla aktieägare på börsen skall behandlas lika och 

om inte bolagen följer reglerna riskerar de att bli åtalade. Men målet är uppenbart, det ska 

inte få vara någon informationsasymmetri vare sig i innehåll och tid. Båda dimensionerna är 

viktiga, även småspararna ska ha tillgång eller kunna få tillgång till informationen lika kvickt 

gentemot övriga på börsen. Det är därför det finns distinkta regler i börskontraktet om hur 

bolaget skall gå till väga när de har kurspåverkande information. Och att även gå ut med 

informationen så att den sprids och når allmänheten på ett likformigt sätt. Börskontraktet 

utgår från att alla noterade börsbolag skall följa IASB:s föreställningsramar då de utformar 

sin externa redovisning. Eftersom föreställningsramarna är till för att eliminera 

informationsklyftor mellan företagen och intressenterna samt öka jämförbarheten på 

kapitalmarknaden, blir det av stor betydelse för småplacerarna att dessa uppfylls för att de ska 

kunna ha nytta av informationen som de finansiella rapporterna bidrar med. Att man inte 

lyckas i praktiken med att följa börskontraktet kan delvis bero på att det finns några 

institutionella förhållanden som gör att det bildas en asymmetri ändå. Eftersom lagstiftningen 

kring årsredovisningen är standardiserad kan informationen i årsredovisningen och 

delårsrapporterna bli begränsad. Anledningen till att man valt att standardisera redovisningen 

enligt IASB är framförallt för att olika företag skall kunna jämföras med varandra både lokalt 

och globalt. Detta tyder bl.a. på att årsredovisningen är riktat mot alla intressenter och inte 
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enbart anpassad för aktieägarna, vilket är en av de största anledningarna till att småspararna 

kompletterar de finansiella rapporterna med andra informationskällor. 

 

5.2 Årsredovisningen 

Årsredovisningen och kvartalsrapporterna är viktig källa för att inhämta information för 

småspararna. För att kunna investera i ett långsiktigt sparande har det visat sig vara av stor 

betydelse att förstå och sätta sig in i företagets verksamhet, det vill säga bilda sig en mer 

ingående uppfattning om huvudverksamheten. Detta innebär att det behövs tillgång till 

tidigare årsredovisningar och kvartalsrapporter för att kunna dra slutsatser samt jämföra med 

andra bolag på marknaden om detta är ett lämpligt investeringsobjekt. Dock ansåg några av 

respondenterna att de finansiella rapporterna saknade tillräckligt med underlag, det som 

skulle behövas är noggrannare beskrivning av affärsplan och affärside, motivering till 

eventuella emissionsprospekt samt vilka risker som finns. Av den anledningen behöver den 

finansiella rapporten kompletteras med andra källor för småspararna. I likhet med andra 

undersökningar har man också kommit fram till att investerare kompletterar årsredovisningen 

med andra informationskanaler. Studien konstaterade att årsredovisningen inte är ett 

tillräckligt informationsunderlag. En förklaring till detta kan vara att årsredovisningen är till 

för en stor heterogen målgrupp. Att konstruera en perfekt årsredovisning som tillfredsställer 

alla intressenters behov är i praktiken mycket svårt då det samtidigt också skall befinna sig 

inom ramen för redovisningsstandarderna och normerna, samtidigt som det också skall vara 

ekonomiskt lönsamt.  

 

Respondenterna nämnde inte något om att informationen i de finansiella rapporterna är 

svårhanterliga eller avancerade, utan bara att de är begripliga. På det sättet kan deras situation 

jämföras, det vill säga privatpersoner som investerar med dem som sitter som förvaltare för 

till exempel en småbolagsfond i en bank. Självklart har de personerna en helt annan 

information som de tar fram själva, därför att de kan alltså läsa det som finns på ett mer 

avancerat sätt. Där finns alltid en risk där asymmetri kan uppstå i om man som småsparare 

inte förstår innehållet. Beroende på kunnighetsgraden kan man uppfatta nyanserna i det som 

har presenterats i de finansiella rapporterna. Respondenterna efterfrågade mer ingående 

information i årsredovisningen och delårsrapporten om bl.a. affärside, affärsplan och 

emissionsprospekt samt en riskanalys. Respondenterna uppfattade alltså årsredovisningen och 

kvartalsrapporterna som tunna i sin beskrivning vad gäller ovan nämnda. Vilket försvårade 
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för respondenterna att fatta investeringsbeslut. Denna typ av information är en självklarhet 

för att sätta sig in i företagets verksamhet och förstå den mycket bättre. Anledningen till att 

bolagen glömmer att ta med dessa aspekter i årsredovisningarna och ännu mer i 

delårsrapporterna kan vara att det förutsätts att mottagaren vet vad företaget sysslar med. 

Redovisningskraven som går tillbaka till bokföringslagstiftning och årsredovisningslagen 

kräver bara att det skall tydliggöras för vad som har skett under redovisningsperioden. I 

årsredovisning om året som har gått, och i delårsrapporten om perioden som har gått. Alla 

dessa företeelser om vilken marknadsposition företaget har, arbetsmiljön, hur det ser ut och 

vad som skett innan i verksamheten. Att detta in tas med i den senaste rapportern, beror 

antagligen på att företagen utgår från att man redan känner till dessa företeelser. 

Informationens tydlighet är en viktig grundsten i årsredovisningen. Tidigare forskning har 

visat att ju tydligare den publicerade informationen är desto högre är intresset för 

informationen. Grundläggande asymmetri i det här fallet som kan uppstå är att 

privatplaceraren som precis blir intresserad av ett bolag och endast utgår från de senaste 

rapporterna halkar efter jämfört med en analytiker eller en portföljförvaltare som har följt 

företaget ett antal år. Detta är en asymmetri som inte går att göra mycket åt då 

redovisningskraven inte går att höja hur mycket som helst där företagen ska börja med att 

beskriva bolaget födelse på varenda årsredovisning.   

 

5.3 Informationskanaler 

Alla typer av informationskanaler anses vara ett komplement till den huvudsakliga 

informationskällan årsredovisningen. Samtliga respondenter tyckte att alla 

informationskanaler är oerhört viktiga att se över vid investeringsbeslut. 

Informationskanalerna används olika mycket beroende på vilket informationsbehov som 

efterfrågas för specifik bransch. Enligt tidigare forskning som gjorts väljer man alltså att inte 

rangordna källorna utan det är snarare informationsbehovet som avgör vilken typ av källa 

som är mest aktuell. En slutsats som kan dras efter intervjuerna med är att den finansiella 

rapporten, pressmeddelanden och analytikers uttalanden är de mest dominerande kanalerna 

hos våra respondenter. Med tanke på att småsparare inte har det som sin primära 

sysselsättning blir de begränsade vad gäller att analysera informationen, därför tar man ofta 

hjälp av de som anses vara mer professionella som exempelvis börsanalytiker. Här kan det 

förekomma problem för småsparare som kan förlita sig alltför mycket på en källa som kan 

visa sig vara otillräcklig. Respondenterna var överens om att just på grund av tidsfaktorn 
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samt den ekonomiska faktorn (jämfört med institutionella investerare) utnyttjas inte vissa 

kanaler som exempelvis kapitalmarknadsdagar och bolagsstämmor så ofta. Om stämmorna på 

något sätt kunde sändas via nätet direkt skulle det med sannolikhet följa dessa. Dock är detta 

alternativ av informationsutgivning ovanligt. 

 

Tidigare studier har visat att det är väldigt vanligt att investerarna använder sig av flera olika 

informationskanaler i samband med sitt beslutsfattande. Alla typer av kanaler är intressanta 

och användbara och därmed till nytta för våra respondenter. För att alla informationskanaler 

skall fungera i praktiken måste lika behandling för alla ske. Till exempel kan inte selektiva 

kapitalmarknadsdagar has där bara ett få antal börsanalytiker inbjuds. Det skall vara så öppet 

som möjligt och att det garanteras direkt spridning för att inte vissa intressenter och 

aktieägare skall få informationsföreträde gentemot andra. 

 

Enligt ABL brukar bolagsstämman normalt också innehålla ett VD framförande där till 

exempel VD:n berättar vad som har skett under den delen av det innevarande året som gått i 

samband med när stämman äger rum. Det kan ju naturligtvis innebära att det finns ny 

information som uppdaterar bilden av årsredovisningen. I sådana fall måste man se till att det 

går ut till press och hemsidan och så vidare så att alla kan ta till sig det samtidigt som VD:n 

presenterar det. För annars kommer de som sitter på stämman att ha ett informationsföreträde 

i tid jämför med de som inte sitter där. Att bolagsstämmorna är underutnyttjade hos våra 

respondenter är förståeligt, beroende på tid och rum kan det bli svårt att närvara på dessa. 

Idag är det inte tekniskt svårt att direktsända stämman, på det viset kan man till exempel sitta 

i ett annat land och följa den. På så vis skulle respondenterna kunna följa stämman vart de än 

befinner sig. Enligt bestämmelserna för bolagsstämman brukar det nästan aldrig förekomma 

någon ny information på stämman. Det har att göra med det enkla förhållandet att 

produktionstiden av årsredovisningen och så vidare är ganska lång och att en massa 

människor är inblandade samt att risken för informationsläckor blir mycket stor. Därför har 

börsen varit mycket tydlig när de sagt till bolagen att all kurspåverkande information som 

finns bör man ha med redan i bokslutsmeddelanden som kommer kort in på året. Sen går det 

naturligtvis att utveckla resonemanget och göra det lite mer pedagogiskt i årsredovisningen. 

 

En ny och mer modernare informationskanal som flertalet respondenter tog upp och som de 

använder mycket flitigt är företagens hemsidor. Respondenterna ansåg att det var ett mycket 

effektivt sätt att inhämta information om företaget, där finns möjligheten att lägga upp alla 
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typer av information om företaget och det finns inte någon fysisk begränsning till hur mycket 

som kan publiceras. Allt som behövs veta om bolaget bör ligga där. Dock påpekade 

respondenterna att anledningen till att hemsidan inte tillfredsställer deras behov är på grund 

av att den är allt för svårhanterlig. Strukturen och layouten måste förbättras för att 

informationssökningen underlättas för användaren. Småspararna efterfrågade ett system som 

är billigt och där de kan begränsa sin informationssökning. Den elektroniska formen kan vara 

den bästa lösningen på just detta. En respondent nämnde att internetforumen har blivit en 

intressant plats där man genom att ta del av andra placerares åsikter använda det som en form 

av informations och upplysningskanal. Det tyder på att den elektroniska tekniken för 

informationssökning har blivit allt mer användbar. 

 

Den nya tekniken med hemsidor har skapat en helt ny möjlighet för småspararna, med tanke 

på att den är obegränsad vad gäller informationshantering blir det en mycket intressant plats 

att inhämta information. Då gäller det som sagts av respondenterna att företagen måste 

utnyttja hemsidan på ett kreativt sätt för att tillfredsställa användarna och i det här fallet 

småspararna. Till att börja med förutsätts det att all information publiceras på hemsidan i 

samband med spridningen, alltså när det väl lämnar företaget. Informationen på hemsidan 

måste alltid vara tillgänglig och skall uppdateras kontinuerligt för att det skall fungera som en 

effektiv informationskälla. Eftersom tidigare studier har påpekat att användargrupperna 

efterfrågar information som är bäst lämpad för deras investeringsbeslut, blir hemsidan det 

bästa sättet att själv sammanställa och sortera utifrån sitt eget informationsbehov.  

 

5.4 Problematik i kommunikationen 

Storväxta och populära bolag som har mer resurser tenderar att förmedla samt ta större plats 

vad gäller informationssändningen. Dessa bolag lyckas i det flesta fall vara mer effektiva än 

de mindre bolagen med att nå ut till ägarna samt andra intressenter med information om sin 

verksamhet. Flertalet respondenter som investerat i mindre börsnoterade bolag anser att 

informationssökningen blir betydligt svårare i fall där bolagen inte är lika kontinuerliga med 

sin informationsutgivning. Detta medför således att en asymmetri kan förekomma gentemot 

småsparare då denne går miste om information som denne egentligen skulle kunna ta del av 

fast inte har funnits till hands. Dessa mindre och okända bolag får även mindre 

uppmärksamhet av exempelvis media. Återigen kan detta kopplas till teorin om individers 

informationsbearbetning som säger att ju mer information som finns tillgänglig desto mer 
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underlag finns det för småspararen att göra det perfekta investeringsbeslutet. Här kan det bli 

komplikationer då tidigare studier har visat att individen har en begränsad förmåga att 

behandla all information. Tids- och kunskapsmässigt blir det svårt för en investerare att 

behandla all information inför ett investeringsbeslut. Dessutom arbetar inte småsparare med 

aktieinvestering på heltid och saknar kanske därför tillräckligt med kunskaper. Därför är det 

viktigt att små investerare får en så relevant information som möjligt för att underlätta 

bearbetningsförmågan av informationen. Som vi nämnt tidigare är detta en svår uppgift då 

företagen har många intressenter att tillgodose. Istället kan det leda till att företagsledningen 

inte tar med information som de upplever som irrelevant. 

 

Enligt respondenterna uppstod en tydlig informationsasymmetri. Att ha aktier i ett bolag som 

befinner sig långt ifrån sin egen hemort kan det lätt hända att man går miste om en hel del 

betydande information, den som bor på orten kan ha ett informationsföreträde framför den 

som inte bor där. Respondenterna var intresserade av att minimera sina risker, detta är mycket 

viktigt vid en långsiktig investering. Långsiktiga småsparare har som mål att stanna kvar i 

företaget varför en stabil och jämn utdelning över tid är av stor betydelse och som leder till 

att riskerna minimeras.   

 

Enligt kommunikationsteorin förekommer det ofta problem i kommunikationen.  

Informationsdistributörerna kan i vissa fall påverka informationsasymmetrin utifrån de 

tekniska, semantiska och effektivitetsproblemen. De har ett ansvar att förmedla informationen 

på det sättet att mottagaren tar del av den korrekta informationen som verkligen speglar 

avsändarens budskap. När mottagaren väl tar del av informationen uppfattar denne den på ett 

rätt sätt som avsändaren hade tänkt sig. I relation till teorin var inte detta ett påtagligt problem 

hos våra respondenter. Detta är dock en viktig aspekt att ta hänsyn till och som berör 

informationsasymmetrin. Det förutsätter alltså att informationsförmedlingen uppfyller alla 

kriterier för att det skall fungerar på ett korrekt sätt. 

 

De företag som inte går till omnämnande i tidningarna på grund av brist på intresse av 

allmänheten, detta försvårar kommunikationen mellan företagen och småspararna. 

Respondenterna menade att ingen analyserar informationen åt dem. I det här fallet blir ju då 

asymmetrin påtaglig. Aktieägarna och potentiella aktieägare kan påverkas negativt när ett 

bolag håller inne med information och väljer att släppa det vid ett senare tillfälle. Detta 

förutsätter dock att bolaget har följt regelboken och att styrelsen inte missbrukar 
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informationen för egna affärer innan informationen släpptes. Enligt vår uppfattning beror 

denna typ av asymmetri på den mänskliga faktorn, när en VD eller en styrelseledamot till 

exempel håller inne med viktigt information som denne vägrat att ge ut på grund av rädsla för 

att förlora jobbet. En sådan företeelse ur ett juridiskt perspektiv blir mycket svårt att bevisa. 

Här återspeglas begreppen ”adverse selection” och ”moral hazard”, detta fenomen kan 

styrkas med hjälp av den klassiska agentteorin. För att vara säker på att VD och styrelse inte 

maximerar sin egen nytta framför aktieägarnas införs olika typer av kompensationsprogram. 

Det är grunden till att det skall uppstå ett förtroende för ägarna gentemot bolagets ledning. 

Man vill att ledningen skall dela med sig av all information om olika händelser och beslut 

som sker inom företaget. Alltså att inte hålla inne med information som är av intresse för 

ägarna bara för att gynna sig själva. Enligt den klassiska agentteorimodellen strävas det efter 

ett så kallad optimalt lönekontrakt, beroende på hur VD och styrelse presterar gentemot 

ägarna kommer de att belönas med exempelvis bonusar eller optioner. Detta skall ge 

incitament för VD och ledning att uträtta olika handlingar som skall öka ägarnas nytta. 

 

Den lokala pressen skriver naturligtvis inte om de generella förhållanden i till exempel 

bilindustrin och väger ihop hur det är för exempelvis för amerikaner, kineser och japaner 

samt tyskar vad gäller att producera bilar. Utan det får man tänka till själv. Medan däremot 

om orten har en stor gummiindustri som tillverkar bildäck är det klart att det indirekt kommer 

att stå mera om hur det är för däckindustrin i världen, alltså hur det lokala företaget kan hävda 

sig jämfört med bjässarna på andra håll. Ett råd till småplacerare i det här fallet kan vara att 

tänka sig för innan man investerar i okända företag som hör hemma någonstans långt borta. 

Om ägaren finns på en e-post lista kan denne få informationen direkt i inkorgen men ett 

alternativ är återigen hemsidan ett bra sätt för aktieägaren att söka information om det senaste 

som finns om bolaget. 

 

Bolagen borde ha ambitionen att ha en stabil utdelning, en oförändrad eller kanske i reala 

termer, alltså i fast penningvärde. En oförändrad utdelning och kanske svagt stigande så att 

säga. Målet ska vara att undvika att det svänger upp och ner. Det är en viktig punkt att 

kommunicera till aktieägarna. Det står i börstabellerna vilken direktavkastning som erbjuds 

på investeringen men det är egentligen en förväntad utdelning som är ställd i relation till den 

aktuella börskursen. Det verkar som att bolagen har blivit allt fegare med att vara tydliga i det 

här, det vill säga vilken utdelning de kan förvänta sig.  
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5.5 Trovärdighet 

Enligt agentteorin försöker alla individer att nyttomaximera. Detta innebär att individen gör 

det som är bäst för sig själv och inte vad som är bäst för allmänheten. En styrelseledamot 

eller en VD kommer att hantera olika händelser och transaktioner samt redovisa det på ett sätt 

som gynnar sig själv. Det resulterar i att ägarna vill en sak, VD och styrelse en annan. Ett 

problem som existerar är hur man ofta försöker att förvränga den sanna bilden av företagets 

verksamhet bl.a. för att behålla samt locka till sig investerare. ”Earnings management” 

beskriver hur ledningen på olika sätt kan manipulera till exempel årsredovisningen för att 

vilseleda olika aktieägare. Ett bolags nettoresultat samt det egna kapitalet var en mycket 

viktig bit för våra respondenter, som aktieägare säger det mycket om lönsamheten. Eftersom 

det är nettoresultatet och det egna kapitalet som utgör grunden för hur stor utdelningen kan 

komma att bli. Ju högre vinst företaget går med desto större bli avkastningen för diverse 

investerare. Att företaget håller vad de lovar väger mest hos våra respondenter. Detta vinner 

mest förtroende hos småplacerare, om företaget kan leverera ökar de sin trovärdighet. Då blir 

allt annat tolererbart, det blir känt att det här bolaget oftast håller vad de lovar och det lockar 

investerarna att stanna kvar i bolaget mer än om bolaget hade erbjudet kraftiga utdelningar 

vid enstaka tillfällen.  

 

Vad som sägs på pressmeddelandena är inte direkt avgörande, många bolag ser det som ett 

tillfälle att marknadsföra sig själv. Detta enligt respondenterna kunde bli förvirrande. Att 

företagen ställer upp på en massa pressmeddelanden ökar trovärdigheten om de bidrar med 

bra information dock gäller det att ha i åtanke att det förekommer mer information än 

nödvändigt. Detta tyder återigen på att det viktigaste enligt våra respondenter inte verkade 

vara att företaget skall tillhandahålla en massa kraftiga utdelningar då och då, utan det är mer 

att minimera riskerna som gör att småspararna kommer kunna vara kvar i företaget. Det är 

förståeligt för en långsiktig investerare. En person som håller på med ”Day Trading” skulle 

däremot hellre vilja se att det svänger mycket för denne person har som utgångspunkt att 

tjäna på att sälja sina aktier så fort som det bara går. Riskerna är självklart mycket större men 

därmed är det den kortsiktiga vinsten som lockar. För att attrahera investerare är det ändå 

viktigt att ha ett nettoresultat som är rimligt stor för att överleva i det långa loppet. 

 

Att tillhandahålla en massa information på pressmeddelanden är inte alltid någonting positivt 

för intressenterna, vid pressmeddelanden är företagen medvetna om att allt som sägs där 
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hamnar i media och då utnyttjar bolagen det för att marknadsföra sig. Det blir gratis reklam 

kan man säga. Detta resulterar till att de skickar ut mycket mer pressmeddelanden än vad de 

har anledning att göra. Sen är det upp till sorterarna som arbetar för pressen att avgöra vilken 

information som är kurspåverkande som sedan bör nå ut till allmänheten. Bolagen tappar 

mycket trovärdighet hos placerarna om det sedan visar sig att man inte varit i närheten av att 

uppfylla det som tidigare har sagt. Trovärdigheten kopplas alltså till om företaget kan 

leverera det som de har sagt att de ska göra. Det visar dels att det går att lita på bolaget men 

det visar även att ledningen vet vad de håller på med.  
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6. Slutsatser 

 

 

I detta kapitel presenteras slutsatserna som vi har kommit fram till. Syftet som ställdes i 

början av studien besvaras. Vi har även redogjort för våra egna reflektioner som är kopplade 

till studien, detta för att få en mer djupgående förståelse. Slutligen presenteras förslag till 

fortsatt forskning.    

 

 

Under studiens gång har det klart och tydligt visat sig att olika typer av information 

efterfrågas av småplacerarna, det har också visat sig att alla informationskanaler är mer eller 

mindre användbara för informationsinhämtningen. Den relevanta informationen som finns 

tillgänglig är svår att inhämta samt sammanställa och där uppstår det ett problem för 

småplacerarna. Den måste alltså vara lätt tillgänglig samt anpassningsbar. Genom att använda 

sig av en hemsida går det att hitta vad bolaget egentligen tänker arbeta med samt vad deras 

huvudverksamhet är. Det gäller för företagen att utvidga perspektivet på innehållet och att 

snabbt uppdatera hemsidan, att även använda hemsidan för löpande kommunikation med 

aktieägarna när det är stämmer osv. 

 

Datavärlden innehåller mycket goda möjligheter, en lösning är att skapa ett matrissystem där 

en själv kan bestämma vilken information som är relevant. Om småspararen till exempel 

endast är intresserad av bolag i Norge och just i en specifik bransch, då kommer det fram och  

samtidigt slipper man resten av världen, och därmed fokusera på det som är relevant. Idag är 

informationen på hemsidorna inte anpassade utan där finns allt inräknad. Till att börja med 

borde börsen hjälpa bolagen att göra en standardhemsida som ser likadan ut som 

originalhemsidan, där all basinformation står på samma ställe. På det sättet går det att 

jämföra, göra en tabell samt avgränsa den information som efterfrågas. Liknande finns idag i 

trycktform hos börsguiderna där det finns en standardsida för varje bolag med diagram och 

uppgifter och så vidare och att allting står uttryckt på samma sätt och på samma ställe. Det 

borde man jobba mer med i elektronisk form. För att på hemsidan går det sedan att koppla 

ihop olika bolag för att få en jämförelse samt att man tittar på exakt det man vill över tid, man 

skräddarsyr sin egen information helt enkelt. På det sättet underlättas även 

informationssökningen för småspararna och deras beslutsfattande förbättras.  
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I praktiken blir det på det viset att om en intressent till exempel går in på en hemsida för ett 

hemelektronikföretag, och att intresset enbart är digitalkameror och det erbjuds 80 stycken. 

På det viset kan denne klicka på det som är av intresse för den personen och få fram en tabell 

på varje för att sedan kunna jämföra varje modell. Är personen intresserad av 22 stycken, då 

får man fram dem och de resterande försvinner.  

 

6.1 Egna reflektioner över studiens slutsatser 

Vår uppfattning är att de långsiktiga småspararna efterfrågar mer information än vad dem har 

tillgång till idag om bolagets grundläggande förutsättningar som till exempel affärsplan, 

affärsidéer samt konkurrensförhållanden i branschen. Det behövs ju för att kunna bedöma om 

detta bolag som man har investerat i kommer att klara sig. Ett bolag som kan leverera det de 

säger att ska göra får en hög trovärdighet. De som visar sig bara snacka runt och hoppas på 

saker och försöker komma med förklaringar om varför de inte var i närheten av vad de hade 

lovat. Dessa bolag får naturligtvis inte mycket förtroende. 

 

Bolagen borde ha större ambition att lägga ner resurser på att åstadkomma att omvärlden 

skall ha samma bild som de själva har av vad bolaget är och vad de kan göra. På det viset 

skapas det långsiktiga förtroendet hos investerarna och samtidigt lyckas bättre på marknaden. 

Företagen underskattar värdet på att vara bra på den biten. Om företagen slarvar och ger dålig 

information samt en bild som inte stämmer riktigt överrens med vad bolaget arbetar med. Det 

kommer i sin tur visa sig att bolaget har fel vid flera tillfällen. Detta leder naturligtvis att 

investeraren får en riskpremie/riskrabatt på sig därför att då är placerarna inte beredda att 

betala lika mycket av den orsaken att osäkerheten är större och därmed ökas riskerna. Frågan 

här blir mera marginell, vinner eller förlorar företagen på att vara lite bättre på marginalen? 

Det vill säga att ge en mera korrekt och kvalificerad information som folk kan ta till sig. Är 

det bättre att satsa på att reducera risken för småspararna istället för att fokusera på själva 

avkastningen? Företagen ökar sin trovärdighet på det viset och visar att det här bolaget går att 

lita på. Visserligen behöver man ställa sig frågan, tror jag på den här branschen och 

marknadsförutsättningarna? Den risken är småspararna där för att ta. Informationen som ges 

är med andra ord inte direkt något självändamål utan däremot fyller den en viktig funktion. 

 

Nu på senare tid finns en större spridning av information tack vare teknologin, men samtidigt 

har det förmodligen blivit på det viset att spridningen har blivit större i mottagargruppen. 
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Tekniken ger möjlighet för de som yrkesmässigt har informationen i real tid medan 

småspararna kan halka ganska långt efter. Nu balanseras det här rätt mycket av att en 

småsparare inte bör försöka hänga med i någon ”Day Trading” marknad därför att de inte har 

det som sin primära sysselsättning. Eftersom småspararen behöver ha tillgång till en mer 

strukturerad information som gör att denne kan plocka fram bolag som är vinnare på månader 

eller års sikt, av den anledningen kommer det att fungera ganska hyfsat ändå. Återigen om 

bolagen använder hemsidan på ett kreativt sätt kommer informationen att finnas tillgänglig. 

Det blir som ett bibliotek där allt som behövs kan sökas upp. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Här finns det mycket att göra. Vem ska ta initiativet och ansvara för det? Ska man peka på 

bolagen själva och säga att de ska göra det här eller om det är ett kommersiellt uppdrag som 

informationsdistributörerna ska svara för. En början kan vara att dessa börsguider blir 

elektroniska istället för tryckta, därför att uppgifterna dels behöver uppdateras kontinuerligt 

samt att det också strävar efter att ha den här jämförbarheten som inte finns idag. Det borde 

gå att komma ner på kostnader som är betydligt lägre än den tryckta versionen samt att man 

slipper hela den tryckprocessen och distributionsprocessen. Fokus på vidare forskning borde 

bygga på att studera utvecklingen med den elektroniska tjänsten dvs. hemsidan, och lägga 

fram lösningar och förslag för att det skall bli tillgängligt inom snar framtid för småspararna 

och allmänheten. Ännu ett förslag till fortsatt forskning är att göra fler intervjuer för att få en 

mer generaliserbart resultatet.  
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Elektroniska källor 

 

Aktiespararna.se  

 

Presentation av organisationen aktiespararna: 

- http://www.aktiespararna.se/sajt/om-oss/Var_organisation/ 

- http://www.aktiespararna.se/upload/Om%20oss/V%C3%A5r%20organisation/Akties

pararnas%20Idepolitiska%20Progam.pdf (s. 15) 

- http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/ 

 

Börskontraktet: 

- http://www.aktiespararna.se/sajt/om-oss/Agarstyrningspolicy/Regler/ 

 

Bolagsstämman: 

- http://www.aktiespararna.se/sajt/om-oss/Agarstyrningspolicy/Bolagsstamma-styrelse-

och-VD/ 

 

Bolagsstyrning.se 

 

- http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/svensk-bolagsstyrning/den-svenska-

modellen-for-bolagsstyrning/bolagsstamma 

 

FASB.org 

 

En presentation om organisationen IASB:  

- http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/NewsPage&cid=1176156697308 

 

Nationalencyklopedin 

 

En förklaring av ordet reliabilitet: 

- http://www.ne.se/reliabilitet/292172 

 

Plan.se 

 

Introduktion till agentteorin: 

- http://www.plan.se/tidningen/agentteori.pdf 

 

Rådet för finansiell rapportering 

 

IASB:s målsättning: 

- http://www.radetforfinansiellrapportering.se/UserFiles/Forord_till_rekommendationer

_20110321.pdf (s. 3) 

 

Statistiska Centralbyrån  

 

Andel av befolkning som ägde aktier år 2011: 

- http://www.scb.se/Pages/PressRelease____319621.aspx 
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Utwente.nl 

 

Information om kommunikationsteorin: 

- http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Communication%2

0and%20Information%20Technology/Information_Theory.doc/ 
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BILAGOR 

 

Intervjufrågor 
 

1. Hur mycket nytta anser du att du har av informationen som årsredovisningen bidrar 

med? 

 

2. Vad anser du om uppgifterna som presenteras i de finansiella rapporterna, är de 

komplicerade, otillräckliga, missvisande mm? På vilket sätt i så fall? 

 

3. Vad efterfrågar du som småsparare för typ av information/upplysning? 

 

4. Vanliga informationskanaler som företagen använder när de ska nå ut till 

intressenterna är bl.a. årsredovisningar, delårsrapporter, stämmor, pressmeddelanden. 

Det har dock visat sig att andra kanaler har blivit allt mer viktigare. Vilka 

informationskanaler anser du har blivit allt mer viktiga med tiden (utöver 

ovannämnda) och vad är anledningen? 

 

5. Vilken typ av information hos ett företag ökar trovärdigheten för dig som aktieägare 

enligt din uppfattning? (Uttalanden om att företaget kommer att vara framtids 

ledande, utdelningar etc.) 

 

6. Använder du dig av källor som interna/externa analyser, konferenser, företagens IR-

avdelningar samt kapitalmarknadsdagar? Om JA! I vilken utsträckning anser du att 

dessa informationskanaler är till stor nytta? 

 

7. Anser du att bolagsstämmor är en betryggande källa för aktieägare/intressenter för att 

inhämta information om bolaget? Brukar det vanligtvis tillkomma användbar och ny 

information på dessa? 

 

8. Övriga åsikter: 

Om det är något vi har missat och som är viktigt att tillägga för denna studie är vi 

tacksamma för ytterligare synpunkter. 

 

 


