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Sammanfattning 

 

Titel: Årsredovisningens nytta 

           – För icke professionella investerare 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Henrik Malmberg, Jacob Runströmer  

 

Handledare: Cheick Wagué  

 

Datum: 2012-05-30  

 

Syfte: Uppsatsen ska undersöka hur svenska icke professionella investerare använder årsredovisningen 

i sina val av kapitalplacering och vilken nytta årsredovisningen har i valet. Uppsatsen ska även 

undersöka om icke professionella investerare har några problem i tolkningen av årsredovisningar.  

 

Metod: Uppsatsen använder både kvantitativ och kvalitativ metod i form av intervjuer och enkät. 

 

Slutsats: 50 % av de icke professionella investerarna anser att de har nytta av årsredovisningar vid 

kapitalplaceringsbeslut. VD-ordet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen används mest. Det 

som upplevs svårast är värderingar i balansräkningen, kassflödesanalys och noter.  

 

Förslag till fortsatta studier: Genomföra en liknande undersökning med intervjuer av icke 

professionella investerare. Ta reda på vilken hänsyn det tas till investerare med lägre ekonomisk 

kunskap vid upprättandet av årsredovisningar.  

 

Nyckelord: Informationsasymmetri, årsredovisning, icke professionella investerare  
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Abstract  

 

Title: The value of an annual report 

           - For a non professional investor 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Author: Henrik Malmberg, Jacob Runströmer  

 

Supervisor: Cheick Wagué  

 

Date: 2012-05-30  

 

Aim: The essay should examine how Swedish non-professional investors use annual reports in their 

choices of capital investment in securities and what benefits the annual report has in their choices. The 

essay should also examine if the non-professional investors have some problems in their interpretation 

of the annual reports. 

 

Method: The essay use both qualitative and quantitative methods in form of interviews and survey 

 

Conclusion: 50% of the non-professional investors think that they have benefits from the annual 

report in their capital investment decisions. CEO:s statement in the annual report, management report 

and auditor's report is used the most. The most difficult parts are the values in the balance sheet, cash 

flow statement and notes. 

 

Suggestion for future research: Conducting a similar study with interviews with non professional 

investors. Find out which account is taken of investors with less financial knowledge in the preparation 

of annual reports. 

 

Key words: Information asymmetry, annual report, non professional investor 
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Förkortnings- och begreppsförklaringar 

 

EMH  Effektiv marknadshypotes  

 

FAR  Föreningen Auktoriserade Revisorer (Branschorganisationen för revisorer 

och rådgivare) 

 

FASB  Financial Accounting Standards Board 

 

IASB  International Accounting Standards Board (tidigare IASC) 

 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

 

 

   

FASB: En privat organisation vars främsta uppgift är att utveckla och sätta standarder för redovisning. 

 

Fundamental analys: En metod för att värdera aktier för att se om de är över eller undervärderade. 

 

Icke professionella investerare: Individer som inte arbetar med aktiehandel som sin huvudsakliga 

syssla och därmed inte kan räknas in som professionella handlare, analytiker och day-trayders. 

 

Kapitalbaserad marknad: Priser på tillgångar och värdepapper sätts av en väl fungerade och etablerad 

marknad. På en kapitalbaserad marknad finns det goda möjligheter för företagen att finansiera sig. 

 

Södertörns Förenande Ekonomer: En studentförening som riktar sig till ekonomistudenterna på 

Södertörns Högskola.  
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1. Inledning 

I kapitlet diskuteras vad årsredovisningar och extern redovisning har för syfte. Vidare diskuteras hur 

väl de externa intressenterna har möjlighet att tillgodogöra sig den informationen som delges i en 

årsredovisning. Avslutningsvis redogörs för uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund  
 

Den externa redovisningen i form av årsredovisningar syftar delvis till att tillhandhålla information till 

intressenter som använder denna information som beslutsunderlag vid kapitalplacering (Sundgren, 

Nilsson, Nilsson, 2009). Redovisning ska minska informationsasymmetriproblem
1
 mellan företaget och 

dess intressenter
2
 och genom det hjälpa intressenter med mindre insyn att ta del av relevant information. 

Sverige har en stor del intressenter eftersom Sverige är ett av världens aktietätaste länder
3
 vilket gör att 

årsredovisningar kan vara en viktig del för ett stort antal icke professionella investerare. 

 

I USA är det FASB som tar fram redovisningsregler och dessa är enligt forskaren Walter Schuetze så 

komplexa och krångliga att endast de som är väldigt insatta i ämnet förstår hur reglerna ska tillämpas 

och tolkas. Enligt Schuetze (2001) är även FASB’s definition av tillgångar och skulder mer 

komplicerade och abstrakta än den behöver vara och därmed även värderingen vilket kan göra att det 

blir svårare för personer utan tillräcklig insyn i företagen att förstå hur värdena har uppkommit. Därmed 

kan nyttan av årsredovisningar som beslutsunderlag ha minskat för intressenterna. 

 

Sedan 2002 samarbetar FASB och IASB, den europeiska motsvarigheten till FASB, med att ta fram 

standarder för redovisning vilket ska medföra att redovisningen globalt sett ska blir mer transparent 

vilket även är målet med samarbetet. De gemensamma reglerna kallas för IFRS och innebär att den 

europeiska redovisningen påverkas av den amerikanska som är betydligt mer regelstyrd (Schroeder, 

Clark, Cathey, 2011). Behovet av mer gemensamma internationella standarder bottnar i att investerare 

och kreditgivare lättare ska kunna investera eller låna ut kapital till företag utanför landets egna gränser 

(Schroeder et al. 2011). Enligt IASB:s föreställningsram, punkt 12, ska den finansiella rapporten 

utformas så att den ”… tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning och resultat samt 

                                                 
1
 I vår uppsats innebär informationsasymmetriproblemet informationsklyftor mellan ägare utan insyn och de med insyn i 

företaget.  
2
 De vanligaste intressenterna är nuvarande och potentiella aktieägare, leverantörer, långivare, kunder och myndigheter 

(Sundgren 20). 
3
 www.di.se 
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om förändringar i den ekonomiska ställningen”(Sundgren et al. 2009). Hur den finansiella informationen 

tas fram och redovisas förändrades den 1 januari 2005 då införandet av IFRS blev obligatoriska för 

svenska börsnoterade bolag. Detta innebär att värdering av tillgångar och skulder är mer inriktat till 

verkligt värde än tidigare svenska regelverk (Sundgren et al. 2009). Nya regel- och ramverk inom 

redovisning kan komma att påverka hur den finansiella informationen kommer att nå ut och tolkas av 

olika intressenter då det leder till värderingsmetoder som är mer komplicerade och svårförståeliga.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Redovisningen är till för externa finansiärer som är “outsiders” vilka är de intressenter som saknar god 

insyn i företaget (Nobes, 1998) och som Sundgren et al. (2009) beskriver som de huvudsakliga 

intressenterna som ska tillfredsställas bl.a. icke professionella investerare. Motsatsen till “outsiders” är i 

det här fallet interna finansiärer som är ”insiders” det vill säga familjer, banker och andra med 

närstående relation med företaget (Nobes, 1998). För att de som inte har fullständig insyn i företaget ska 

kunna skaffa sig information om exempelvis företagets betalningsförmåga och fortlevnad är 

redovisningen ett viktigt hjälpmedel (Sundgren et al. 2009).   

 

Då det är svårare för småägare att ta del av företagens finansiella information än för stora ägare och 

majoritetsägare, kommer det att uppstå asymmetri i informationen. Det bidrar till att det är större risker 

för småägarna att göra investeringar (Byun, Hwang, Lee. 2011). Det som skulle kunna minska 

informationsasymmetrin är en väl utvecklad årsredovisning där alla intressenter får del av den 

information som är nödvändig för att kunna fatta rätt kapitalplaceringsbeslut. Den svenska 

kapitalmarknaden består till stor del av externa finansiärer och Nobes (1998) hävdar att kravet på 

information ökar när det finns många externa finansiärer. Det privata aktieägandet i Sverige var ca 1 500 

000 individer vid utgången av juni 2011, vilket motsvarar ca 16 % av befolkningen. Hushållens 

aktieförmögenhet motsvarar vid denna tidpunkt 476 miljarder kr.
4
 Detta visar tydligt att det finns en stor 

grupp privatsparare som kan behöva ta del av företagens årsredovisningar som ett led i sin 

beslutsprocess för kapitalplacering.  

 

Någonting som kan göra det svårt att förstå en del av företagens publicerade information är enligt 

forskarna Laux och Leuz (2009) värderingar. De poängterar att värderingar på tillgångar idag värderas 

enligt modeller om det inte finns en marknad för tillgången. Denna värdering kan ge en skev bild av hur 

                                                 
4
 http://www.scb.se 

http://www.scb.se/Statistik/FM/FM0201/2011M06/FM0201_2011M06_SM_FM20SM1102.pdf
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det verkliga värdet faktiskt är, d.v.s. att tillförlitligheten av värdet inte blir högt då det sker genom 

subjektiva bedömningar. Det kan göra det svårt för intresserade investerare att förstå hur värdet är 

framtaget. Det finns enligt Laux och Leuz inte någon värderingsmetod som idag är helt perfekt ur 

investerarnas syn då det används olika metoder och modeller beroende på tillfälle och situation, detta 

kan komma att påverka investerarnas nytta av årsredovisningen som beslutsunderlag.  

   

Även forskaren Walter Shuetze (2001) är orolig för att intressenter får allt svårare att förstå 

årsredovisningar. Hans anledning är dock att redovisningen idag görs för redovisningens skull, och inte 

för att minska informationsasymmetrin i lika hög grad som kan vara önskvärt. Han anser att det idag tas 

större hänsyn till lagar och regelverk än till att verkligen få de intressenter som i slutändan ska använda 

sig av redovisningen att förstå och tolka vad som står i den. Om det är så kan även detta enligt vår 

mening leda till att årsredovisningens nytta minskar och att investerarnas beslutsunderlag påverkas. Att 

använda årsredovisningen som underlag för att fatta beslut om kapitalplacering kan bl.a. göras med hjälp 

av en fundamental analys (Sundgren et al. 2009). När en investerare använder sig av fundamental analys 

som en del av sitt beslutunderlag kan vi anta att nyttan av informationen som går att finnas i en 

årsredovisning är stor. Hur mycket en icke professionell investerare använder sig av årsredovisningar 

samt deras förståelse för informationen i dem är något som är viktigt att undersöka. Om 

årsredovisningar inte används av investerare eller om informationen är för svår att ta del av, kan 

årsredovisningen har tappat en del av sitt syfte.  

 

Det privata aktieägandet i Sverige är stort och det i samband med att det tas mindre hänsyn till icke 

professionella investerare och att värderingar blir allt mer komplicerad anser vi är ett problem. Därför är 

det viktigt att redovisningen uppfyller sitt syfte, nämligen att kunna vara beslutsunderlag för 

intressenter. Hur väl fungerar årsredovisningen som beslutsunderlag och är utvecklingen positiv för icke 

professionella investerare blir därför en intressant fråga. När vi har tittat på den forskning som finns 

inom området visar det sig att det finns en forskningslucka när det kommer till hur väl externa 

intressenter så som icke professionella investerare tar del av och använder sig av årsredovisningar. 

Denna lucka hoppas vi kunna fylla till viss del genom vår uppsats.  

 

1.3 Problemformulering 
 

– Vilken nytta har icke professionella investerare av årsredovisningen som beslutsunderlag vid 

kapitalplacering? 
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– Har icke professionella investerare några problem i tolkningen av företagens årsredovisningar?  

 

– Hur sker utvecklingen av årsredovisningarna? 

 

1.4 Syfte 
 

Uppsatsen ska undersöka hur svenska icke professionella investerare använder årsredovisningen i sina 

val av kapitalplacering och vilken nytta årsredovisningen har i valet. Uppsatsen ska även undersöka om 

icke professionella investerare har några problem i tolkningen av årsredovisningar.  

 

1.5 Avgränsning 
 

Vi kommer inte att behandla andra beslutsunderlag än årsredovisningar  

Uppsatsen kommer bara att titta på förståelsen på årsredovisningen utifrån dagens lagar, regler och 

ramverk.   

Vi kommer inte behandla andra användare av årsredovisningar än icke professionella investerare 

 

1.6 Disposition 
 

Kapitel 1 – Här ges en kort introduktion till syftet med extern redovisning för att sedan diskutera och 

komma fram till uppsatsens problemställning. Vi presenterar uppsatsen syfte och avgränsning. 

Kapitel 2 – Vi redogör för teorier och tar upp tidigare forskning inom ämnet. Detta kommer vi sedan 

använda oss av när vi utformar analysen.   

Kapitel 3 – De metoder vi har valt att använda oss av presenteras och vi förklarar urvalsprocess och 

uppsatsens tillvägagångssätt.  

Kapitel 4 – Redovisning av den insamlade empirin. 

Kapitel 5 – Den insamlade empirin analyseras och kopplas ihop med kapitel 2. 

Kapitel 6 – Metodkritik och slutsatser presenteras. Vi kommer även att ge förslag på vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

I avsnittet teori kommer först en beskrivning av aktiemarknaden och vilka som verkar på den. Därefter 

presenteras de teorier som vi använder oss av i framtagningen av analysen i vår forskning. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera den forskning som finns inom området  

 

2.1 Aktiemarknaden och dess aktörer 

 

Aktier är en ägarandel i ett företag. Företag kan kräva betydande kapitalsummor vilket en juridisk eller 

fysisk person kanske inte själv vill eller kan satsa i företaget. Konstruktionen av aktier ger eventuella 

aktieägare möjlighet att gemensamt skjuta till det nödvändiga kapitalet till företaget och samtidigt få ett 

visst inflytande. Att kunna satsa kapital i flera företag ger också en riskspridning. Att äga en andel av ett 

företag via aktier ger rätt till ekonomiska rättigheter i form av utdelning men även 

förvaltningsbefogenheter genom rösträtt på bolagsstämman (Möller, 1962). 

 

Aktier som handlas på en börs är marknadsnoterade. Handel mellan köpare och säljare sker via 

datorkommunikation med hjälp av köp- och säljordrar. Priset på aktierna bestäms av efterfrågan och 

utbud. Köp- och säljordrar kan läggas in med en limit vilket innebär att en säljare kan sätta ett pris på 

lägsta säljkurs och en köpare kan lägga in sin högsta köpkurs. Finner säljare och köpare en gemensam 

kurs sker affärstransaktionen till den bästa kurs marknadsläget medger vid detta tillfälle. Denna 

prisöverenskommelse avgör priset på aktien (Hansson, 2005). 

 

Aktiemarknaden består av professionella och av privata aktörer. Bland de professionella finns bl.a. 

rådgivare aktiemäklare, journalister och analytiker. Bland de privata finns day-trayders som även de kan 

räknas in till professionella aktörer eftersom de handlar med aktier och livnär sig på det
5
 men här finns 

även de som placerar en del av sitt sparande i aktier och försöker tjäna pengar på lång sikt. Den största 

skillnaden mellan day-trayders och andra aktörer är oftast att day-trayders köper och säljer samma aktie 

över dagen
6
.  En stor del av de privata aktörerna kan antas vara icke professionella investerare vilket 

belyser att det är viktigt att ta hänsyn till denna grupp investerare som aktörer på aktiemarknaden.  

 

                                                 
5
 http://swoba.hhs.se 

6
 Ibid 
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2.2 Fundamental analys 
 

När en investerare försöker fatta beslut om företaget är en lämplig investering kan marknadspriset på ett 

företags aktie jämföras mot ett fiktivt marknadspris som kan tas fram genom en fundamental analys 

(Sundgren et al. 2009). Den fundamentala analysen är grundläggande analys och använder sig av all 

tillgänglig finansiell information för att fatta beslut om de ska köpa, sälja eller avvakta på 

aktiemarknaden. Det man försöker hitta genom den fundamentala analysen är vilka aktier som är 

felprissatta av aktiemarknaden och därför blir köp- eller säljvärda. Genom att titta på företagens 

finansiella information kommer framtida kassaflöden kunna beräknas och diskonteras, sedan kan man 

komma fram till om aktien är korrekt prissatt. De som arbetar med analys av aktiekurser och finansiell 

information på heltid har möjligtvis lättare att kunna göra snabba överslag på om en aktie är köpvärd 

eller inte. I den fundamentala analysen ingår inte bara den finansiella informationen utan även annan 

information som kan tänkas påverka aktiens prissättning (Schroeder et al. 2011; Jeffery, Brian, 1998). 

Årsredovisningar är ett av företagens instrument för ge marknadens intressenter finansiell information. 

 

2.3 Nyckeltal 
  

Nyckeltal tas fram från finansiella rapporter och är till för att sammanfatta det ekonomiska tillståndet. 

Genom att använda sig av nyckeltal kan man skaffa sig en bättre bild av företagets balans- och 

resultaträkning. Nyckeltal hjälper till att belysa viktiga områden och används för att analysera 

ekonomiska mått som lönsamhet, marginaler, skulder, lång- kortsiktig betalningsförmåga, förmåga att 

motstå förluster m.m. Nyckeltal kan beskriva hur företaget finansierar sig själva, och om de lyckats 

generera egna pengar eller använder olika typer av lån för att finansiera sin verksamhet (Lundén, 

Ohlsson, 2001). Nyckeltalsanalys används utförligt vid fundamentalvärdering av ett företag. En fördel 

med att använda sig av nyckeltal är att de är jämförbara mot andra företag och fungerar som ett bra 

underlag för att bedöma ett företagets prestationer 
7
. Att ha en förståelse och att kunna använda sig av 

nyckeltal känns grundläggande för att ha nytta av årsredovisningar  

 

2.4 Informationsasymmetri 
 

Enligt Aboody och Lev (2000) innebär informationsasymmetri, informationsklyftor mellan ägare utan 

insyn och de med insyn i företaget.  Det är Aboody och Levs perspektiv på informationsasymmetri som 

                                                 
7
 http://www.aktier.n.nu 
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kommer beaktas i denna uppsats. Informationsasymmetri uppstår alltid vid extern finansiering eftersom 

ledning och styrelse kontinuerligt kan se över företagets produktivitet och vinstutveckling. Externa 

finansiärer kommer bara få mycket samlad information om investeringars produktivitet vid vissa 

förutbestämda tidpunkter. På grund av att externa finansiärer har bristande insyn och begränsad kontroll 

tror vi att det finns risker kopplat till att låta någon annan förvalta ditt satsade kapital i ett företag då 

denna VD eller ledning inte nödvändigtvis står inför samma risk. 

 

 Informationen som släpps till aktieägarna blir offentlig och bör därför inte innehålla information som 

vore skadligt för företaget. Därför finns det enligt Hansson (2005) skrivet i aktiebolagens stadgar vilka 

uppgifter som styrelsen ska behålla för sig själva och vilka uppgifter som ska lämnas ut. 

På grund av att det finns individer som vet mer än det som är offentligt uppstår informationsasymmetri. 

För att individer med insyn i företaget inte ska kunna handla på den informationen som inte 

offentliggörs finns det en lag som styr hur de får handla med företagets värdepapper (Hansson, 2005). 

Det är lättare för stora ägare att ta del av information om företaget då företaget sitter i en 

beroendeställning gentemot ägare. Det är även så att stora ägare kan ha haft stort inflytande på vilka som 

sitter i styrelsen och därmed kan det finnas en personlig koppling mellan ägare och styrelse (Byun et al. 

2011). Informationsasymmetrin är en viktig del i vår uppsats då den går att applicera på den information 

som går ut till icke professionella investerare. Icke professionella investerare skjuter till externt kapital 

och därför är det viktigt att se hur informationsasymmetrin ser ut hos dem.  

 

2.5 Agentteorin 
 

”Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational 

agent to act on behalf of a principal when the agents interest would otherwise conflict with those of the 

principal.” (Scott, 2003)  

 

Agentteori är en förklarande teori. Teorin förklarar den finansiella rapporten och de redovisningsteorier 

som de härstammar från. Den försöker också förklara redovisning praxis och standarder och ser 

redovisning som ett informationsunderlag till aktiemarknaden. Ett antagande inom agentteorin är att 

individer försöker nyttomaximera och är duktiga och innovativa i att göra det. (Schroeder et al. 2011) 

Agentteorin antar också att agenten är obenägen till risk och vill bli kompenserad för sina insatser och 

de risker som tas. Om agenten inte belönas för att göra att bra arbete och jobbar hårt kommer agenten 

inte göra det. Agentteori är i grunden ett samförstånd mellan två parter, där den ena parten (agenten) 
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agerar i den andra partens intresse (huvudmannen). Agentteorin kan antas utforma det optimala 

kontraktet och samarbetet mellan agenten och huvudmannen, och där det finns en avvägning mellan 

incitament att ta risk, jobba hårt och få kompensation. Detta samspel mellan två parter med olika 

incitament går att applicera på flera situationer. (Sundgren et al. 2009) 

 

Frågan som kan uppstå är hur en aktieägare (huvudman) och ledare/ledningsgrupp(agent/agenter) i ett 

företag drar fördelar av ett företagsbeslut. Här kan ett problem uppstå då nyttan av beslutet för 

aktieägare och ledare/ledningsgrupp inte alltid är densamma. Exempel på agentrelationer är aktieägare 

och ledning, ledning och revisor, samt till viss del även revisor och aktieägare. Aktieägare tillsätter en 

styrelse att representera dem, vilket sätter styrelsen och sedan ledningen i ett förtroendeuppdrag att 

agera i aktieägarnas intresse. Aktieägare, vilket även omfattar icke professionella investerare kan inte 

fullt ut bevaka och justera alla beslut som ledningen tar och därför finns en risk att ledningen 

nyttomaximerar i eget intresse. Denna problematik uppstår när ledningens intresse inte ligger i samma 

linje som aktieägarnas. Aktieägare vill maximera avkastningen på deras investering och ledningen kan 

vilja maximera sina egna intressen på aktieägarnas bekostnad. Ledningen kan använda sig av 

redovisningsalternativ som maximerar redovisningsvinst och som ofta kan vara knutet till ledningens 

löneupplägg. På grund av att sådana åtgärder är rent redovisningstekniska utan riktigt ekonomisk 

innebörd är dessa utan fördel för aktieägarna. Om ledning tar ut mer lön, sjunker aktieägarnas tillgångar. 

Agentrelationer leder till olika typer av kostnader som t.ex. kostnader för att bevaka agentens beslut och 

skötsel av företaget (Schroeder et al. 2011). 

 

En konsekvens av att individer har olika mål och incitament har olika redovisningstekniker tillkommit 

för att förklara liknande redovisningssituationer och ekonomiska händelser. Agentteori hjälper till att 

förklara finansiella rapporter och varför det saknas en gemensam och omfattande teori för redovisning. 

Det går att ifrågasätta antagandet att alla individer tar beslut för att nyttomaximera sin egen vinning 

(Schroeder et al. 2011). 

 

2.6 Enhetsteorin 
 

Enhetsteorin är en synvinkel att se på företaget. Teorins synvinkel sätter företaget och inte dess ägare i 

fokus. Genom att sätta företaget i fokus kommer även den finansiella rapportens fokus och syfte att 

påverkas. Skulder plus eget kapital ses båda som källor för finansiering. Enhetsteorin tar fasta på att 

aktieägare och långivare tillskjuter kapital till företaget men att företaget är avskilt från aktieägare och 
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långivare. Tillgångar och skulder tillhör företaget, inte ägarna (Schroeder et al. 2011). Uppsatsen 

fokuserar på icke professionella investerare som externa finansiärer. De icke professionella investerarna 

är ägare i företagen de köper aktier i men ser företaget ur ett placeringsperspektiv och inte enligt 

ägarteorin som beskrivs i ägarteorin nedan. Uppsatsen kommer att utgå från icke professionella 

investerare ur ett enhetsperspektiv. I ett företag med ett stort antal externa finansiärer påverkas behovet 

av finansiell information och hur den förmedlas. 

 

2.7 Ägarteorin 
 

Tillgångar och skulder tillhör ägarna och företaget och ses som en förlängning av ägarna. Alla vinster 

och förluster påverkar ägarnas ägarandelar direkt. Ägarnas nettotillgångar (eget kapital) är lika med 

tillgångar minus skulder. Ägarteorin är en vanlig synvinkel när ägarna och “besluttagarna” är samma 

personer i den dagliga verksamheten. Den finansiella rapportens fokus kommer därför också rikta sig 

mot dessa ägares behov (Schroeder et al. 2011). Ägarteorins synsätt kan komma att påverka den 

finansiella informationen som släpps till marknaden om ägarkoncentrationen är stor. 

 

2.8 Effektiv marknadshypotes 
  

En effektiv kapitalmarknad är när priset på en aktie fullständigt speglar tillgänglig information. 

Effektiv marknadshypotes (EMH) antar att på grund av att all information reflekteras i priset på en aktie 

kan investeraren bara förvänta sig en normal avkastning, Ny information är inte till nytta för 

investeraren då priset på aktien redan har justerats och värdet av att handla på den informationen aldrig 

uppstår. EMH antar att investerarna är rationella och agerar därefter när informationen når marknaden 

och prissätter aktier därefter (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan,  2010).  

 

Enligt nationalekonomer styrs prissättningen på en perfekt marknad av mötet mellan utbud och 

efterfrågan. När det gäller aktiemarknaden så finns det tre olika typer av marknadsformer som påverkar 

prissättning av aktier och alla reagerar olika på informationen de får från företagens ekonomiska 

information (Schroeder et al. 2011).  Enligt Schroeder et al. (2011) är de tre marknadsformerna svag, 

halvstark och stark och förklaras som följer:  

 

Svag form innebär att priset på aktien sätts av den historiska kursutvecklingen. Det innebär att om 

personer har information om affärer som kommer att hända inom företaget eller har andra åsikter om 
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aktiens kurs, kommer detta inte att kunna påverka kursens utveckling då priset enbart bestäms utifrån 

historiska värden.  

 

Halvstark form innebär att aktiepriset är baserat på allt offentligt material om företaget och historiska 

kurser. Detta innebär att ingen kan dra fördel av att veta någonting bättre än någon annan av det som är 

offentligt eftersom marknaden redan har tagit hänsyn till det i prissättningen av aktien. All information 

som är offentlig i denna marknadsform är lika relevant vare sig det är själva stommen eller bara en 

fotnot.   

 

Stark form innebär att all information har påverkat så att priset på aktien är som det är. Det innebär att 

historiska kursen, den offentlig information och insiderinformation är lika relevant och att all 

information spelar in. I denna typ av form innebär det att ingen kan dra nytta av att veta mer än någon 

annan även om personen i fråga sitter inne med information som ännu inte är publicerad. Så fort någon i 

företaget känner till informationen så har marknaden tagit hänsyn till den informationen och räknat in 

det i priset på aktien.  

 

Fig1: Modifierad modell - Förklaring av Effektiva marknadshypotesens olika marknadsformer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Hillier et al. 2010 
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Om marknaden fungerade som någon av de marknadsformer som är nämnda skulle det enligt Schroeder 

et al. (2011) innebära att aktörerna på aktiemarknaden inte skulle behöva hålla på att läsa företagens 

finansiella information eftersom den antingen inte påverkar kursen eller redan finns inräknad i kursen.  

 

2.9 Human information processing 
 

Årsredovisningen är till för att förse investerare och ägare med information om företagets ekonomiska 

ställning. Det som framkommer i årsredovisningen ska hjälpa till att fatta beslut om de antingen ska 

köpa, sälja eller avvakta i sina aktieaffärer. Den forskning som finns på området om human information 

processing visar, att individer har en begränsad förmåga att ta till sig det värdefulla i informationen om 

de får tillgång till en stor mängd information. Om vi utsätts för en stor mängd information kommer vi 

bara använda en liten del av den för att fatta våra beslut, vilket leder till att vi inte kan fatta optimala 

beslut. Trots att det som forskningen har kommit fram till inom detta område är trenden allt mer att 

information ska in i årsredovisningarna vilket kan få den följden att det blir än svårare att fatta optimala 

beslut (Schroeder et al. 2011; Schneider, Shiffrin,1977).   

 

2.10 Tidigare uppsatser och forskning 
 

Det finns inte så mycket tidigare forskning inom det specifika område som vi forskar. En anledning till 

detta kan vara att det är tvärvetenskapligt och omfattar många områden. Det finns dock ett projekt och 

några uppsatser som behandlar nära sammankopplande problem som oss. Det finns även flertalet 

forskningsartiklar från vetenskapliga tidsskrifter som berör liknande områden.  

 

På 80-talet lade Håkan Bohlin fram sin avhandling vid Handelshögskolan i Göteborg. Denna avhandling 

behandlar ett liknande problemområde som det vi tittar på. Bohlin tittade på “... hur små aktieägare 

använder och förstår ekonomisk information”(Bohlin 1987) Det Bohlin kom fram till i sin undersökning 

var resultatet att få aktieägare hade företagens ekonomiska information som underlag vid 

placeringsbeslut. Bohlin undersökte bl.a. hur många som kunde beräkna soliditet. Resultatet blev att 68 

% av de tillfrågade svarade fel på frågan eller lät bli att svara på den. (Bohlin 1987) 

 

I Borås genomfördes en magisteruppsats 2009 där författarna tittade på SAS och 16 stycken av deras 

årsredovisningar. I uppsatsen tittade författarna på om ord eller siffror i årsredovisningen ger mest 

rättvisande bild för externa intressenter. Författarna kommer fram till att siffror ofta kan vara svåra att 
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härleda och att det därför inte är företagets verklighet som externa intressenter får ut av att bara titta på 

siffrorna i årsredovisningen. Författarna anser att externa intressenter bör göra flera olika analyser, både 

av ord och siffror för att få en bild om företaget årsredovisning stämmer överens med verkligheten. De 

poängterar även att läsaren måste tolka det som skrivs i årsredovisningen eftersom det är en subjektiv 

bedömning och därför försvårar bedömningen av företagets verkliga tillstånd. (Hissa, Ulltjärn, 2009) 

 

Byun et al. (2011) publicerade sin forskning som undersökte hur ägarkoncentration förvärrade 

informationsasymmetrin bland investerare. Forskningen tar fasta på att kontrollerande aktieägare kan ta 

beslut som är till nackdel av minoritetsägare på grund av bättre insyn. Majoritetsägare har lättare att ta 

del av finansiell information inom företaget och det är också sannolikt att de är i stånd att avgöra när 

eller hur mycket relevant information som skall släppas till finansmarknaderna. Informationsasymmetri 

resulterar i att okunniga handlare eventuellt står inför en större handelsrisk än välinformerade handlare. 

Analytiker som följer företag spelar en betydande roll för att sprida information när det finns ett 

koncentrerat ägande. Detta gör att informationsasymmetrin minskar vilket kan vara värdefullt när det 

finns olika kunskapsnivåer för att bearbeta den finansiella informationen.  

 

Enligt Schuetze (2001) har reglerna för finansiell rapportering och redovisning blivit väldig detaljerade, 

komplicerade och alldeles för omfattande. I sin forskningsrapport tar han upp att det har blivit för 

mycket regler för de som tar fram den finansiella rapporten, de som ska granska den och andra 

intressenter, och då speciellt de viktiga investerarna. Schuetze hänvisar till undersökningar som har visat 

att en stor del av analytikerna har problem att förstå fotnoter och desto fler skulle vilja ha mer förklaring 

av dem. Vanliga människor, verkställande direktörer, medlemmar av styrelser, borgenärer och 

myndigheter som inte är redovisningsekonomer borde kunna ta till sig informationen av en finansiell 

rapport, men även förstå hur den är framtagen menar Schuetze. Det är trots allt de personer som inte tar 

fram den finansiella informationen som skall använda den. 

 

Schuetze fortsätter med att påpeka att det för tillfället görs mycket redovisning för redovisningens skull 

och inte med motivet att vara till för att investerare och andra intressenter ska tillfredsställa sitt 

informationsbehov. Finansiella rapporter och dess framtagna siffror ska ha någon typ användbarhet för 

intressenten men just nu används regelverk och litteratur som inte tar någon hänsyn till intressenternas 

förståelse. Schuetze anser att definitionen av tillgångar och skulder som används idag är för otydlig och 

svårtolkad då definitionen är abstrakt och ibland subjektiv. Den forskning som Schuetze bedriv handlar 

om USA:s redovisning men i och med införandet av IFRS i Sverige blir svensk redovisning allt mer 
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influerad av USA:s redovisningsregler enligt Schroeder et al. (2011) vilket gör Schuetzes forskning 

relevant för vår uppsats. 

 

Nobes (1998) tar i sin artikel upp två olika typer av finansiärer, interna och externa.  Med interna syftar 

Nobes till personer och institutioner som har god insyn och långsiktigt relation med företaget. Exempel 

på sådana finansiärer är närstående familjer, styrelse och banker. Interna finansiärer ser företaget enligt 

ägarteorin, d.v.s. företaget ses som en förlängning av ägaren. Bolag med hög grad av intern finansiering 

leder därför till att behovet av informationen i externredovisning inte lika stort. Externa finansiärer är de 

som inte har lika bra insyn som interna och ingen privilegierad relation med företaget. Detta är vanligt 

vid en kapitalbaserad marknad där finansieringen sker just till stor del av externa finansiärer. Externa 

finansiärer ser företaget enligt enhetsteorin, d.v.s. företaget är skilt från ägarna. Stor del externa 

finansiärer leder till större behov av information och publicering av finansiella rapporter. Behovet kan 

då antas vara stort i Sverige då vi har många privata aktieägare som vi tog upp i bakgrunden. 

 

2.11 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Den forskning som har bedrivits inom området visar att det finns tidigare problematik som kan vara 

intressant till våra frågeställningar. Bohlins (1987) slutsatser är något som kan vara intressant att 

jämföra mot vår forskning, då forskningsområdena ligger relativt nära varandra och då lagar och 

redovisning har utvecklats. Genom att titta på tidigare forsknings slutsatser som t.ex. externa 

intressenters möjligheter att ta till sig den informationen som finns publicerad i årsredovisningar är 

något vi kan applicera på vår forskning. Vilka problem tidigare forskare upplevt inom ämnet 

årsredovisning och hur det påverkar de icke professionella investerare är av högt intresse för vår 

uppsats. Tidigare forskning behandlar att det finns kunskapsbrister i ekonomi och redovisning hos de 

som läser årsredovisningar men även att värderingarna är för komplicerade att ta till sig. Det påstås 

samtidigt att det är svårare för externa finansiärer att ta del av finansiell information från företagen 

vilket leder till informationsasymmetri samt att det som publiceras i årsredovisningarna inte alltid är 

rättvisande för hur det ser ut i företaget i verkligheten. Nobes (1998) belyser även vikten av den externa 

redovisningens betydelse för den icke professionella investeraren vilket är intressant när vi i vår 

forskning tittar på hur väl det behovet uppfylls. 
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3. Metod 

I den här delen tar vi upp vilka metoder vi kommer att använda oss av när vi genomför uppsatsen. Vi 

kommer även att förklara varför och hur de metoderna användes 

 

3.1 Ämnesval 
 

Vi har valt att studera detta ämne då vi genom våra studier inom ekonomi och redovisning har 

uppmärksammat att redovisningen hos större bolag idag kräver allt mer kunskap. Då vi själva är 

aktieintresserade och samtidigt ser oss själva som icke professionella investerare tycker vi att det skulle 

vara intressant att se hur andra icke professionella investerare tar del av årsredovisningar vid 

kapitalplaceringsbeslut.  

 

3.2 Metodval  

 
Uppsatsen kommer titta på frågeställningarna både från icke professionella investerares perspektiv och 

de som professionellt hjälper icke professionella investerare med kapitalplacering. De icke 

professionella investerarna kommer tillfrågas via enkät och de andra via intervjuer. 

Enligt Bryman och Bell (2010) finns det vid insamling av empiri i huvudsak två metoder att använda sig 

av, den ena är kvalitativ metod och den andra är kvantitativ metod. Kvantitativ metod handlar i 

allmänhet om insamling av numerisk data medan kvalitativ metod handlar mer om ord än om siffror. De 

metoder vi kommer att använda oss av är intervju och enkät och de kan båda göras kvantitativt och 

kvalitativt.  

 

3.2.1 Val av intervjuform 

 

Intervjuer på ett kvantitativt sätt är formade så att intervjun följer ett i förväg bestämt intervju- eller 

frågeschema medan en kvalitativ intervju är mer öppen och inte så förutbestämd. Det finns 

ostrukturerade, strukturerade och semistrukturerade intervjuer (Bryman, Bell, 2010). 

 

Den intervjuform vi har valt är en semistrukturerad. Den formen ger intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor på intressanta och relevanta svar som respondenten ger. (Bryman, Bell, 2010) 

Intervjuformen ger oss möjlighet att styra intervjuerna till de områden vi vill undersöka samtidigt som 
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den ger respondenterna möjligheten att svara fritt på frågorna utan förutbestämda mönster och på så sätt 

kunna ge så uttömmande svar som möjligt. Intervjuer är att föredra vid mer komplexa frågeställningar 

för att få mer insikt och ta del av erfarenheter inom området (Denscombe, 2009), vilket är något vi 

kommer behöva göra för att kunna svara på våra frågeställningar och syfte med uppsatsen. 

  

Efter en genomgång av hur tidigare forskare har sett till deras olika metodval och vägt in för och 

nackdelar har vi kommit fram till ovanstående metod för intervjuer. Vi övervägde under en period att 

skicka ut frågeformulär via mail till respondenterna men efter att ha gått igenom ett antal uppsatser inom 

relaterade områden, kom vi fram till att det inte är det bästa sättet att få in den empiri vi sökte till vår 

uppsats. Nackdelar med frågeformulär via mail har enligt tidigare forskare varit att bl.a. det är många 

som inte svarar trots att man gör upprepade försök med påminnelser eller att svaren inte blir så 

uttömmande som man kanske kan behöva för att kunna dra några djupare slutsatser, i en uppsats 

beskrivs svaren som “hafsiga” (Andersson, Ehrström, Lo, 2006). Någonting som vi ser som en fara i 

tillförlitligheten vad gäller frågeformulär via mail är att vi aldrig kan vara säkra på att det är den tänkte 

respondenten som faktiskt svarar på frågorna vilket gör att reliabiliteten i uppsatsen skulle försvagas 

avsevärt. Även validiteten kan vara i fara om det visar sig att svaren som forskarna får via mail inte är 

tolkade på det sätt som var tanken från deras sida. 

 

3.2.2 Val av enkätform 

 

Utöver intervjuer genomfördes en enkätundersökning. Anledningen till att vi valde 

enkätundersökningen är att få ett bredare perspektiv och bredd på empirin som samlas in. Genom att 

titta på hur icke professionella investerare ställer sig till frågeställningarna via enkät, samtidigt som vi 

jämför med hur professionella som hjälper investerare med kapitalplacering ställer sig till samma 

frågeställningar via intervju kan vi dra mer tillförlitliga och generaliserbara slutsatser. Även en enkät 

kan göras kvalitativ respektive kvantitativ. Vi har valt att använda oss av en kvantitativ enkät med 

kvalitativa inslag. Genom att respondenterna får välja svar på en skala får vi en bra överblick men 

samtidigt vill vi få mer uttömmande svar på vissa frågeställningar (Kylén, 2004). Vi har av egna 

erfarenheter fattat dessa beslut om enkäten då vi båda har varit med om att det blir svårt att få en 

förståelse om respondenterna inte har möjlighet att svara på vissa frågor med egna ord. Genom att låta 

respondenterna svara med egna ord får vi också bättre förståelse för de övriga svaren i enkäten. 
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3.3 Forskningsansats 
 

Vi kommer att ha ett induktivt förhållningssätt genom uppsatsen då det inte finns några teorier som 

behandlar det specifika frågeställningarna uppsatsen har. Eftersom det är bristfälligt med teorier kan vi 

inte testa reliabiliteten hos dem med ett deduktivt förhållningssätt. Den induktiva logiken innebär att 

genom att upptäcka saker i insamlad empiri kunna röra sig från de mer särskilda dragen mot mer 

generaliserande slutsatser och teorier. Det innebär att teorin är ett resultat av forskarens insats. Resultatet 

av insamlad empiri kopplas tillbaka till den teori som finns inom forskningsområdet (Denscombe 2009). 

Förenklat drar man generaliserbara slutsatser som grundar sig på observationer. Det induktiva 

förhållningssättet leder inte alltid till teorier men kan leda till insiktsfulla empiriska generaliseringar 

(Bryman, Bell, 2010).  Vår ambition är att kunna göra generaliseringar och bidra till forskningsområdet.  

 

 3.4 Urval  
 

3.4.1 Urval intervjuer 

 

Vi har gjort ett subjektivt urval (Denscombe 2009) när vi valde de respondenterna som vi skulle 

intervjua. Respondenterna har blivit handplockade på grund av deras bakgrund och kunskaper inom 

området samt yrkesmässig koppling till icke professionella investerare. Ett av skälen till att vi valde 

subjektivt urval är för att respondenterna ska ha hög trovärdighet och få om inga incitament att svara 

partiskt på så sätt att det skulle kunna påverka uppsatsens utgång 

  

I första skedet av uppsatsen hade vi en tanke att vi skulle intervjua ett antal personer som jobbar inom 

private-bankingverksamheten. Efter ett antal samtal med personer inom den verksamheten märkte vi att 

de inte hade den djupa kunskap inom de frågeställningar som uppsatsen skulle besvara och därför inte 

kunde ge oss tillfredställande svar. Vi kontaktade bl.a. två förvaltningschefer på Svenska 

Handelsbanken och även en rådgivare på Erik Penser Bank. Anledningen kan vara att bankerna ofta har 

analys och rådgivning separat skilt från varandra, vilket skapar ett glapp i den informationen en 

investerare kan ta del av i en årsredovisning. Orsaken är att rådgivaren själv inte tar fram informationen 

och kunden inte brukar fråga något om framtagningen av rekommendationen för kapitalplaceringen. 

 

De respondenter som vi har valt att intervjua arbetar bl.a. som analytiker, författare och företrädare på 

bolagsstämmor. Analytikerna har god kunskap angående årsredovisningar och tar dagligen fram 
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information som ska ligga till grund till kapitalplaceringsbeslut för både professionella och icke 

professionella investerare. 

 

Författaren skriver läroböcker om bl.a. tolkning av årsredovisningar och har enligt oss bra kunskap om 

vad investerare har för problem när de läser en årsredovisning. Därigenom hoppas vi kunna få svar som 

är pedagogiska och upplysande och kan bidra till uppsatsen på ett bra sätt. 

 

Genom att vara företrädare på bolagsstämmor så har man troligtvis stor erfarenhet av att läsa 

årsredovisningar och att följa företag och se huruvida årsredovisningarna stämmer eller ej. De har även 

nära kontakt med näringslivet och med investerarna då det ingår i deras arbetsuppgifter. Vi tror att den 

breda kunskapen och kontakten kan göra att det finns en bra förståelse i de problemställningar som vi 

har i uppsatsen.    

 

3.4.2 Urval enkät 

 

De som har fått ta del av enkäten är ett urval från intresseorganisationen Aktiespararna. Urvalet bestod 

av 1000 personer som vi fick möjlighet att kontakta via mailutskick. Dessa 1000 personer blev 

slumpmässigt framtagna med hjälp av Aktiespararnas egna medlemsregister. Den enda variabel var att 

mottagarna av enkäten var över 20 år, detta för att öka förutsättningarna för bättre och mer uttömmande 

svar på enkätfrågorna. Valet att använda sig av Aktiespararna är en kombination av subjektivt urval och 

bekvämlighetsurval (Denscombe 2009). För att urvalet ska kunna representera hela populationen måste 

det vara gjort omsorgsfullt och genomtänkt (Denscombe 2009). Eftersom vem som helst kan vara med i 

Aktiespararna oavsett ålder, kön, inkomst, kunskapsnivå, eller politisk åskådning anser vi att 

medlemmarna representerar den population vi vill undersöka och att urvalsgruppen är omsorgsfullt 

utvald. 

 

3.5 Tillvägagångssätt 
 

Som förklarades i metodvalet kom vi fram till att en kombination av intervju och enkätundersökning var 

det mest lämpliga tillvägagångssättet för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Intervjuerna hade 

möjlighet att ge oss en bredare och djupare förståelse medan enkäterna gav oss kortare och mer konkreta 

svar. Genom att använda oss av olika metoder, som kallas för metodtriangulering får vi extra kontroll av 

resultatens giltighet och relevans (Bryman, Bell 2010). 
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För att kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna och få väl genomtänkta svar valde vi att 

skicka ut frågorna i förväg så att respondenterna hade möjlighet att förbereda sig. Respondenterna 

kontaktades via telefon och mail som senare ledde till inbokade intervjuer. Tre av intervjuerna har varit 

telefonintervjuer och en har varit via personlig möte och alla intervjuer spelades in. Anledningen till att 

det blev tre telefonintervjuer var att respondenterna inte hade möjlighet att träffas personligen på grund 

av geografiskt avstånd eller “fullspäckade” scheman 

 

Enkäten valde vi att skicka ut den till Södertörns Förenade Ekonomer för en förundersökning. Genom 

det kunde vi kontrollera att enkäten gick att besvara på ett korrekt sätt och att det inte uppstod någon 

missuppfattning av frågorna. Efter att vi fått in ett flertal svar därifrån så utvärderade vi resultatet genom 

att titta på vilka svar som genererades, men även genom att prata med respondenter som hade svarat på 

enkäten och höra deras åsikt om vad som kunde förbättras. När detta var genomfört skickade vi ut 

enkäten till vår urvalsgrupp. Enkäten skickades ut via mail där det gick att besvara enkäten direkt i 

mailet eller att klicka på en länk för att komma till enkäten. Efter en vecka skickade vi ut en påminnelse 

till alla respondenter i urvalsgruppen där vi förklarade att det var den sista påminnelsen och att sista dag 

att svara på enkäten var sex dagar senare.  

 

För att få ut så mycket som möjligt av vad icke professionella investerare tycker valde vi att intervjua 

personer som har kontakt med många icke professionella investerare i sin profession. Genom det hoppas 

vi kunna få fram mer generaliserbara svar. Hade vi valt att intervjua de icke professionella investerarna 

hade vi behövt mer tid eftersom vi hade behövt intervjua ett flertal för att kunna dra några 

generaliserbara slutsatser.  

 

3.6 Databearbetning 
 

Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi dem för att lättare kunna se hur respondenterna 

hade svarat på frågorna. Av de svar som vi fick in tog vi ut det som var väsentligt för frågeställningarna 

och jämförde svaren mot varandra och mot teorier. Vi analyserade empirin för att försöka komma fram 

till en slutsats i de frågeställningar som vi har i uppsatsen. 

 

Svaren som kom in från enkäten förde vi in i diagram för att kunna få ut lämpliga statistiska uppgifter 

och en överblick av resultatet så att det skulle gå att analysera. Svaren på de kvalitativa frågorna i 

enkäten togs fram och därefter försökte vi finna nyckelord från respondenterna och dra slutsatser.  
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3.7 Bortfallsanalys 
 

När vi skickade ut enkäten till de 1000 mailadresser vi fått fick vi 104 stycken felmeddelanden om att 

adressen inte fanns. Vi fick även 3 autogenererade meddelanden om att personerna vi mailat till inte var 

tillgängliga under enkätsvarsperioden. Vi hade därmed 893 mail som hade levererats utan 

felmeddelanden eller frånvaromeddelanden. Av dessa svarade 135 stycken på enkäten vilket innebär att 

vi hade en svarsfrekvens på 15,1  %.  Svarsfrekvensen skulle gärna kunnat ha varit högre men vi är 

nöjda med de antal svar vi uppnått för en uppsats av denna storlek. Fler svar och därmed en högre 

svarsfrekvens skulle höja tillförlitligheten i uppsatsen men vi anser att urvalet väl representerar 

populationen och att svarsfrekvensen inte påverkar våra slutsatser från analysen. Bortfallets betydelse på 

uppsatsen minskar då svaren jämförs med intervjuer av väl insatta respondenter. Då vi anser att 

svarsfrekvensen är relativt bra i förhållande till uppsatsens storlek kommer vi inta att fördjupa oss i 

bortfallets påverkan i analysen.  

 

3.8 Datainsamling 
 

Insamlingen av den empiriska data som kommer att användas i studien kommer att bestå av primärdata. 

Primärdata är den data som vi själva har arbetat fram för att försöka uppnå vårt specifika syfte (Kylén 

2004). 

 

3.10 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet är ett samlingsbegrepp som syftar till om huruvida ett mått verkligen mäter vad som avses att 

mätas. Eftersom vi valde att använda oss av metodtriangulering d.v.s. kombinera olika metoder och 

informationskällor kan resultatet dubbelkontrolleras och validiteten kan höjas (Bryman, Bell, 

2010;Faules, 1982). Att använda kvalitativ och kvantitativ empiri i en och samma undersökning, ger 

ofta ett perspektiv på olika nivåer av verkligheten(Bryman, Bell, 2010), vilket ökar tilltron till uppsatsen 

(Webb, Campbell, Schwartz, Sechrest, 1966). En låg svarsfrekvens på enkäten skulle kunna vara en 

orsak till att ifrågasätta den externa validiteten men resultaten används för att jämföras med den 

kvalitativa insamlade empirin vilket kan ge ett ökat stöd till validiteten (Stiles 2001). Intervjuerna som 

genomfördes kan anses ha hög validitet eftersom empirin kan kontrolleras beträffande riktighet och 

relevans under intervjuns gång vilket också är en av fördelarna med att använda sig av 

intervjuer(Bryman, Bell, 2010).   
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Reliabilitet syftar till i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp är stabilt. I grunden handlar reliabilitet 

om måttens och mätningens följd- och pålitlighet(Bryman, Bell, 2010). Hur empirin används, samlas 

och bearbetas avgör reliabiliteten och tillförlitligheten i uppsatsen(Johannessen, Tufte, 2003). 

Reliabiliteten i uppsatsen är hög vad gäller enkäten eftersom vi har riktat oss till en specifik urvalsgrupp 

nämligen medlemmar hos Aktiespararna vilket innebär att det skulle gå att genomföra enkäten 

ytterligare gånger och på så sätt kunna jämföra resultaten. Vi anser även att reliabiliteten på intervjuerna 

är hög när det gäller tillförlitlighet då respondenterna är experter med lång erfarenhet och kunskap inom 

området.  

 

3.11 Källkritik 
 

Vi har använt oss av flera vetenskapliga artiklar och läroböcker i uppsatsen vilket höjer trovärdigheten 

på uppsatsen. Det enda tidigare arbetet som vi har hittat som har en nära koppling till vårt specifika 

problem är en avhandling från 1987. Tack vare att det är en avhandling och därigenom är granskad för 

examination anser vi att den är trovärdig trots att den är gammal. Avhandlingen är genomförd på ett 

enligt oss tillförlitligt sätt genom djupa intervjuer och därigenom finns det styrka i slutsatserna. På grund 

av att den är gammal så kan vissa resultat i avhandlingen inte gå att kontrollera mot dagens samhälle 

men på det sätt som vi använder oss av den i vår uppsats anser vi inte att det har någon betydelse. I 

övrigt har det varit svårt att hitta forskningsartiklar som behandlar liknande frågeställningar. Detta kan 

bero på att det är ett tvärvetenskapligt område och därför svårare att forska inom. Vi har dock hittat 

forskning som ligger inom ramen för vad vi anser är acceptabelt för att hitta en koppling till vår uppsats. 

Tidsbegränsningen på uppsatsens genomförande påverkar antalet olika källor som används och kan 

påverka perspektivet i teori och metoddelen. 

 

De internetkällor som används har hög trovärdighet. I två av fallen då källorna kommer från Statistiska 

Centralbyrån och Handelshögskolan i Stockholm. De andra internetkällorna är en privat webbsida och 

en affärstidning. De har inte samma trovärdighet men de har använts på ett sådant sätt att de inte bör 

påverkar uppsatsens utgång.  

 

Respondent 1 har mycket god kunskap i hur investerare använder sig av årsredovisningen samt hur bra 

de är på att tolka den. Han har varit aktiv under många år och har även arbetat på höga positioner inom 

banksektorn vilket gör att han kan se årsredovisningen ur fler intressentperspektiv.  Han tillhör och 

representerar en organisation som sprider kunskap genom utbildning och rådgivning. Den 
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organisationen har vissa fördelar med att det är ett kunskapsproblem vad gäller tolkning och förståelse 

kring årsredovisningar då de erbjuder utbildning inom detta område. Detta skulle kunna göra att han har 

vissa incitament att inte vara objektiv under intervjun. Vi anser dock att han är objektiv utifrån de 

frågeställningar som vi har och därmed inte svarar på ett sätt som kan påverka uppsatsen på ett negativt 

sätt.  

 

Respondent 2 är författare och livnär sig därför på att det är komplicerat att förstå och tolka 

årsredovisningar och att investerare vill lära sig mer om det. Han skulle därför kunna ha incitament att 

redovisningen ska fortsätta vara komplex och att kunskapsbristen ska vara stor så att han kan fortsätta av 

sälja eftertraktade böcker. Vi anser att han inte har någon egen vinning på att svara på frågorna utifrån 

ett perspektiv som enligt honom stämmer överrens med hur årsredovisningar ser ut idag.  

 

Respondent 3 och 4 är analytiker och bolagsbevakare respektive sparekonom. De försörjer sig på att 

investerare vill ta del av deras tips och analyser. Därför har de en fördel av att informationen i 

årsredovisningar är utformad så det blir svårt för icke professionella investeraren att ta till sig den utifrån 

ett kapitalplaceringsperspektiv.  Då de är analytiker har de enligt får förhoppning bra kunskaper om 

vilken information som är svår att utläsa i årsredovisningar. 

 

Alla intervjurespondenter är män vilket gör att svaren vi har fått fram under intervjuerna kan ha påverkat 

helhetsbilden av svaren om man anser att män svarar annorlunda än kvinnor. Detta är ingenting var har 

tagit i beaktande då även har genomfört enkätundersökningen som är könsneutral och därigenom ger 

kvinnor möjlighet att svarar. 

 

De svar vi fick in via enkäten är subjektivt bedömt från respondenterna. En subjektiv bedömning av sin 

egen kunskapsnivå riskerar alltid att skilja sig från verkligheten. Det finns möjligheter att 

respondenterna i enkäten överskattar sin egen kompetens vid tolkning av årsredovisning. Denna typ av 

effekt försöker vi motverka genom att vi intervjuar professionella som hjälper icke professionella i sin 

kapitalplacering och genom det få fler perspektiv på deras kunskapsnivå och användning av 

årsredovisningar. 
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4. Empiri 

Under empiri kommer vi att presentera den data vi har samlat in via intervjuer och enkät.  

 

4.1 Insamlad empiri från intervjuer 
 

Vi har intervjuat fyra individer som alla har insyn i hur icke professionella investerare tar del av 

årsredovisningar. 

 

Respondent 1 (R1) Har mångårig erfarenhet som bl.a. bankchef. R1 har även i sin nuvarande befattning 

uppdrag att gå på bolagsstämmor och föra fram medlemmars åsikter. Ett stort antal medlemmar är icke 

professionella investerare. Han har gått på ungefär 2000 bolagsstämmor i sitt liv.  

 

Respondent 2 (R2) Driver ett företag där han säljer böcker inom ekonomi, skatt och juridik som han 

delvis själv har skrivit. Han har flerårig erfarenhet inom redovisning.  

 

Respondent 3 (R3) Driver idag en egen analysfirma. Han har arbetat som revisor, ekonomijournalist och 

kapitalförvaltare. Han har även en betydande position inom Sveriges Finansanalytikers Förening.  

 

Respondent 4 (R4) Arbetar idag som sparekonom. Han har skrivit flertalet böcker inom ekonomi, är 

föreläsare inom ämnet och har tidigare arbetat som ekonomijournalist på några stora tidningar. 

Respondenten föreläser även på uppdrag av Finansinspektionen. 

 

När vi skriver investerare i frågorna syftar vi på icke professionell investerare. 

 

1. Uppsatsen ska visa om investerare har några problem i tolkningen av årsredovisningar samt 

vilken eventuell hjälp årsredovisningar kan ge investerare i val av kapitalplacering.  Vad är din 

spontana syn på dessa frågeställningar? 

 

R1 tycker att det är en intressant frågeställning och att det är aktuellt eftersom nästan alla bolag på de 

stora börslistorna i Sverige har slutat skicka ut årsredovisningar. Han berättar även om sin oro över det 

minskade privatägandet som kommer av att bankerna får allt fler kunder att skaffa fonder och genom det 

är det bankerna som har ägarandelen.  
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R2 säger att det är intressant då årsredovisningen är ett av de få sätten som gör att man kan bilda sig en 

uppfattning om företagen så länge man inte besöker dem. Han ser problem med att tillträdande VD kan 

försöka försämra första årets årsredovisning för att kommande år kunna visa på en stor åstadkommen 

utveckling.   

 

R3 tycker att det är få personer som tar del av årsredovisningarna i dag och han tror att detta kan komma 

sig av det stora sidantalet.   

 

R4 påpekar att de flesta som läser en årsredovisningen måste läsa VD-ordet för att kunna få en förståelse 

för vilka siffror som är centrala i årsredovisningen.  

 

2. Har du upplevt att investerare har problem i tolkningen av företagens årsredovisningar? 

 

R1 och R3 anser att många börsnoterade bolag idag har alldeles för omfångsrika årsredovisningar. R3 

anser att det idag börjar bli mer nödvändigt med digitaliserade årsredovisningar då det i flera fall behövs 

en sökmotor för att hitta den information man letar efter. R2 tror inte att investerarna upplever några 

problem fast de borde det. Han grundar det i att det krävs att man har läst några hundra redovisningar för 

att förstå vad man letar efter. R4 säger att investerarna inte har några problem då de mest tittar på 

igenkännandet av bolag, de köper aktier i bolag de tycker om. Även R1 nämner detta då han säger att 

investerare på västkusten i mycket större utsträckning köper aktier i Volvo än vad investerare på 

östkusten gör.  

 

R4 säger att de aktieintresserade i huvudsak bryr sig om vad VD säger och vilken personlig övertygelse 

de själva har om bolaget. Han påstår att endast 5 % av de privata investerarna läser siffror och räknar på 

det som står i en årsredovisning.  

 

R2 och R1 påpekar att de tror att de flesta av den här typen av investerare inte läser årsredovisningar 

utan går mycket på rekommendationer. Även R4 pratar om att många går på rekommendationer men 

han tror även att många tittar på själva affärsidén och vilken tilltro de har till ledningen.  

  

3. Årsredovisningen ska hjälpa externa intressenter utan insyn i företaget att få relevant 

information om företagets situation och ekonomiska ställning.  Hur väl anser du att det 

fungerar? 
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R2 tycker att det skulle vara bättre för externa intressenter om revisorerna fick mer utrymme i 

årsredovisningen där man mer finkalibrigt kunde visa hur olika värderingar har gått till. Idag anser R2 

att revisionsberättelsen inte ger någon hjälp.  

 

R3 fokuserar på att årsredovisningen ska vara till hjälp för alla intressenter och genom det finns det 

information som många inte kommer förstå hur de ska ta del av. Han påpekar att årsredovisningen 

egentligen är en grundbok i att förstå företaget. R4 säger att han inte tycker att årsredovisningen är en 

viktig källa då frågorna som behöver besvaras är långt djupare än det som tas upp i en årsredovisning. 

R3 tycker däremot att det bör satsas mer på att proffsen ska förstå årsredovisningar och ”… inte på att 

min mamma ska förstå den”. R3 hävdar även att det idag inte går att förstå räkenskaperna i en 

årsredovisning om man inte är redovisningsutbildad.  

 

R1 tycker att det kan finnas en baktanke med att texten i årsredovisningar anpassas så att det ska vara 

svårt att förstå. Även R3 berör liknande problem då han påstår att det idag är lätt för företagen att dölja 

vissa siffror som är känsliga. R2 säger att de som upprättar årsredovisningar ” De skrattar åt hur lätt det 

är att vinkla för att få företaget åt det ena eller det andra hållet.”       

 

4. Investerare kan använda årsredovisningar i sina beslut om kapitalplacering. Tror du det sker 

och i så fall på vilket sätt? 

  

R2 påpekar att det idag finns en väldig spännvidd i kunskap och därför är det många som inte kan förstå 

värderingar och beräkna nyckeltal.  Han säger även att aktiehandel handlar mycket om psykologi och att 

det därför inte är nödvändigt att använda sig av årsredovisningar. R4 menar att proffs bara har 

årsredovisningen som överblick då de kräver mycket mer än det som står. Därför tror han även att 

investerare använder den för överblick.  

 

Alla fyra respondenterna tror att det som används mest av investerarna i årsredovisningen är VD-ordet. 

R2 tror även att styrelsens handel med aktierna är någonting som en del tittar på. R1 tycker dock att det 

som skrivs i årsredovisningar ska tas med försiktighet då det som skrivs är gynnsamma saker för 

företaget.  

 

R3 tror att det sker till viss del men att det även här råder stor spännvidd då årsredovisningen ”… är ett 

material som inte är till för vem som helst”.   
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5. Vilken hänsyn tror du det tas till investerare i utformningen av årsredovisningen? 

 

R1 tycker att texten i årsredovisningar är anpassade så att det ska vara svårt att förstå. Även R3 tycker 

att det verkar som att vissa företag försöker dölja siffror genom att lägga in en tabell med andra siffror. 

 

R3 tycker idag att det är svårare för företagen att kunna ta hänsyn till de med mindre kunskap då de är 

väldigt styrda av lagar och regler. Han tror dock inte på en uppdelning mellan en lättare och en djupare 

del. Idag ligger fokus på lagar och regler och på att få allt godkänt av revisorn. Samtidigt ska företaget 

inte skrämma bort eller chocka läsare och investerare. R1 är även han inne på samma resonemang som 

R3 och hävdar att företagen försöker skapa en positiv bild av sig själva och anser att årsredovisningen 

även kan ses som en stor informationskanal för företaget till kunder och leverantörer.  

 

R2 tror att det i vissa sammanhang är ganska vanligt att företagen far med osanning för att locka köpare 

eller att man själv vill dra sig ur med ett högt aktievärde.  Han tror även att fokus ligger på andra 

intressenter än investerarna nämligen skatteverket, kunder och leverantörer.  

 

R4 har en egen syn på frågan och tror att årsredovisningar görs mest av tradition.  

 

6. Finns det något som kan förändras eller förenklas vad gäller årsredovisningar för att bättre 

tillgodose investerare behov? 

 

Enligt R2 är det lagstiftaren som kan göra mycket för att det ska kunna förenklas men han anser att det 

skulle bli en försämring för investerarna om det förenklades. Han efterfrågar mer utförliga upplysningar 

om ex. värderingar. R2 tycker att det är svårt att följa företagen på detaljnivå vilket kan vara nödvändigt 

för att få sig en bra bild av företaget. Han anser att det fokuseras för lite på de siffror som man bör känna 

till efter att ha läst en årsredovisning som man borde ha förstått efter man har läst dem. Det som enligt 

R4 kan utvecklas är VD-ordet då analysen av olika marknader och framtiden kan tala om för 

investerarna hur framtiden ser ut för företaget.  

 

R1 anser att den förbättring som har gjorts har lett till att göra det lättare för investerare att få en inblick 

i företagen med att det resulterar i att mycket information om företagen och deras specifika produktions 

och modellprogram publiceras. R1 är orolig för att företagen börjar publicera för mycket information 

som i slutändan kan utgöra ett hot mot företaget. Han är även inne på att revisorn ska få en större roll 
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och genom det mer öppet kunna dela med sig av de åsikter han har om företaget. Det som kan förbättras 

ytterligare är hur siffrorna i årsredovisningen är framtagna.   

  

7. Hur tycker du att utvecklingen av årsredovisningars upprättande sker och vilka konsekvenser 

tror du att det har för investerare?  

 

R2 tycker vi har en positiv utveckling som resulterar i att investerare kan få ut betydligt mer information 

idag är för tio år sedan. R3 tror att framtiden kommer leda till förenkling och inte så mycket detaljer 

men han tror att det kommer vara svårt att genomföra i praktiken. R4 efterfrågar också en förenkling då 

han anser att bolagen idag har så mycket krav vilket gör att de “... framstår som tråkigare än vad de är.”   

 

R1 tycker att bolagen måste börja fokusera mer på sina mindre ägare för att inte förlora dem. Han 

kommenterar även att det som publiceras i årsredovisningarna redan är gammal information efter som 

räkenskapsåret har avslutats flera månader innan årsredovisningen kommer ut.  

 

8. Hur bra är icke professionella investerares förståelse för värdering av tillgångar och skulder?  

 

Alla respondenter är överens om att det är en väldig spännvidd på vilka som kan det. R2 påpekar dock 

att värdering av skulder inte är ett problem. R2 uppger att han själv förstår värderingen genom att han 

har erfarenhet och vet hur värderingar görs. De tillgångar som enligt R2 är svårast att förstå är bl.a. 

pågående arbete och aktier i dotterbolag. R4 tycker att det finns lika många skolor i värdering som 

analytiker vilket därför gör förståelsen svår.  

 

Alla respondenterna nämner goodwill som den tillgång som är svårast att förstå hur värderingen har gått 

till. R3 säger att han bara i undantagsfall får underlag så han förstår hur goodwill är värderad i de fall det 

gäller utvecklingen i dotterbolag. Han uppger att han inte har något förtroende för värdering av 

goodwill.  

 

9. Hur tror du kunskapsnivån och användningen av nyckeltal är hos investerare? 

 

R1 uppger att många aldrig har räknat nyckeltal och att aktieköp görs på mycket ytligt kunnande. R4 

tror inte att investerare har en bra kunskap om nyckeltal vilket R3 håller med om då han anser att det 

krävs specialkunskaper för att kunna förstå och tolka nyckeltal men att de som använder nyckeltal under 

en längre tid kommer att lära sig de enklaste nyckeltalen. R2 är inne på samma resonemang som R3 men 
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påpekar även att om man inte har specialkunskap förstår man inte hur olika nyckeltal påverkas av 

varandra. Han tror dock att många kan ta beräkna och förstå soliditet och kassalikviditet. R2 säger även 

att det är lätt för företagen att blåsa upp ett nyckeltal som det visar sig att media är intresserade av.  

 

10. Enligt Christopher Nobes har externa finansiärer inte samma möjligheter att ta del av finansiell 

information som rör företaget som interna finansiärer. Anser du att det är så och varför? 

 

De interna finansiärer som har styrelserepresentanter har självklart en större insyn enligt alla 

respondenter. R3 förtydligar att den med stor aktiepost har bättre förutsättningar då han har varit med 

och tillsatt styrelsen i större utsträckning.  R2 tror dock att så länge investeraren själv har en styrelsepost 

så finns det ingen informationsasymmetri. R4 tror att de som är större aktieägare har vanan att använda 

det språk som rapporter och liknande kommer på och därför har de lättare att ta till sig den 

informationen.  

 

R1 anser att de som har kontakt med personer i styrelser har mycket lättare att få del av information och 

basera handlande på den informationen. Han anser inte att de lagar som finns mot insiderinformation ger 

någonting då det är mycket svårt att bevisa hur beslut om aktiehandel har grundats.   

 

11. Hur ser du på analytikernas roll när det gäller att minska informationsasymmetrin? 

 

R1 anser att den informationen som är av vikt oftast bara förmedlas till stora investerare och att 

analytikerna inte har någon inverkan på att minska informationsasymmetrin.  

 

R3 är klar över att det är det som analytikerna gör och att det utan analytikerna skulle vara större 

informationsasymmetri. R2 säger att man måste vara uppmärksam på vem som säger vad. Han nämner 

att det finns köpta analytiker så att det är viktigt att vara kritisk. Han tror att analytikerna är viktigast för 

de icke professionella investerarna och att de har en viktig roll i minskandet av informationsgapet.  

 

R4 säger att analytikerna tolkar insamlad information subjektivt vilket skapar olika sanningar som bara 

kan bekräftas i efterhand. En synpunkt är även att analytiker lider av “flocksjuka” 

 

12. Hur väl tycker du generellt att företagens årsredovisningar visar hur företaget faktiskt mår?  
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R2 säger att man ska ta årsredovisningar med en nypa salt då det finns de som riggar årsredovisningen 

och som sneglar på resultatet och anpassar värderingarna efter det. R3 säger att årsredovisningarna i de 

flesta fall speglar hur företaget har gått rent affärsmässigt och att han i 85 % av fallen kan lita på 

årsredovisningarna. I företag där det är svårt att förstå vad de arbetar med och nystartade bolag är den 

inte till mycket hjälp anser han. R4 är av en helt annan uppfattning än R3 då han tycker att det brukar 

vara en dålig koppling. Han förklarar detta med att ledningen och företagens interna analytiker inte har 

ett nära samarbete med ekonomiavdelning.  

 

R1 tycker till skillnad från de övriga att det som skrivs i årsredovisningarna har mycket hög trovärdighet 

och att VD-ordet ger en bra bild av året.   

 

4.2 Insamlad empiri från enkät 
 

Nedan följer vissa av de svar som inkommit från enkätundersökningen. Nyckelord från svaren har tagits 

ut och rangordnats efter svarsfrekvens. Alla svar finns i bilaga 3. 

 

2. Upplever du att du har haft nytta av företagens årsredovisningar när du ska fatta beslut kring dina 

aktieplaceringar? 

 

Ja 
 
67st    50% 

Nej 
 
68st    50% 

 

 

 

Diagrammet visar att 50 % av respondenterna anser att de har haft nytta av företagens årsredovisningar 

vid aktieplacering 

 

3. Vilken nytta hade du av årsredovisningen? 

 

Bilda en egen uppfattning om företaget 

Framtida planer/prognoser 

Trender/5 -10 års Översikt  

Resultaträkning  

Omsättning och vinst 

Balansräkning  

VD-ord  

Styrelsens och ledningens sammansättning  

Nyckeltal  
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Föregående års omsättning och vinst  

Underlag för värderingsmetoder   

 

Nyckelorden visar vad som är det vanligaste i årsredovisningen som genererar nyttan för användarna 

 

 

5. Anser du dig ha kunskap om hur företag värderar sina tillgångar? 

 
Extremt 

dålig  
Extremt bra 

 

1 -  Extremt dålig 5st       4% 

2 
 

20st    15% 

3 
 

40st         30% 

4 
 

40st     30% 

5 
 

25st    19% 

6 
 

4st    3% 

7 -  Extremt bra 1st    1% 
 

Diagrammet visar hur väl respondenterna anser sig förstå företagens värderingar av sina tillgångar. 

 

9. Vad i en årsredovisning tar du del av?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaren visar vad i en årsredovisning respondenterna tar del av. 

  

 

 

"VD har ordet" 
 
82st  61% 

Förvaltningsberättelsen 
 
59st 44% 

Revisionsberättelsen 
 
18st 13% 

Resultat, balansräkning 
 
25st 19% 

Kassaflödesanalys 
 
46st 34% 

Noter 
 
22st 16% 

Övrig information i årsredovisningen 
 
27st 20% 

Hela 
 
15st 11% 

Tar ej del av årsredovisning 
 
12st 9% 

 

 

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta 

överstiger procentsatsen 100 %. 
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5. Analys 

Kapitlet innehåller en analys av insamlad empiri med koppling till den teoretiska referensramen. 

Analysen kommer att presenteras i teman som är kopplade till uppsatsens problemformuleringar.  

  

 5.1 Tema: Nytta 
 

I inledningen tar vi upp att dagens redovisning har blivit allt mer komplex och krånglig. Vi tar även upp 

att redovisningen idag görs för redovisningens skull och inte i lika stor utsträckning för att minska 

informationsasymmetrin för externa intressenter som icke professionella investerare ofta är. Dessa 

företeelser kan leda till att nyttan av årsredovisningar minskar. R3 bekräftar att nu när företagen 

redovisar enligt IFRS har t.o.m. en del professionella problem att tolka det som står i en årsredovisning, 

vilket även stämmer överrens med det som forskaren Schuetze (2001) påstår.  

 

Enligt R3 är det hårdare krav då lagar, praxis och regler gör att årsredovisningarna blir allt mer 

komplicerade och omfångsrika. Komplexitet i utformandet gör det svårt för icke insatta att ta del av 

informationen i årsredovisningar, vilket minskar nyttan för dem. Enkätens svar som stöds av ett chi-två-

test
8
 visar med ett medelvärde på 3,9

9
 att icke professionella investerare generellt har problem i 

tolkningen av årsredovisningar vilket visar att komplexiteten kan vara för stor. Det svåra är förståelsen 

för värderingar av tillgångar respektive skulder, som har ett medelvärde på 3,56 respektive 3,34. Lagens 

hårda krav och användning av regelverk och litteratur som inte tar hänsyn till intressenternas förståelse 

som forskaren Schuetze (2001) påpekar kan vara delorsaker till de låga medelvärdena. Att inte ha 

förståelse för hur siffrorna i en årsredovisning härleds påverkar självklart nyttan negativt, som t.ex. 

förståelsen för företagets tillgångar och skulder.  

 

Respondenterna vid intervjuerna trodde inte att icke professionella investerare hade speciellt stor nytta 

och användning av årsredovisningar. Anledningen till det var att materialet inte är till för vem som helst 

och att det inte är utformat så att alla ska förstå. Enligt R2 riktar sig årsredovisning huvudsakligen till 

andra intressenter än icke professionella investerarna såsom skatteverket, kunder och leverantörer. Den 

icke professionella investeraren har enligt intervjurespondenterna generellt inte den kunskap som krävs 

för att utläsa och förstå en årsredovisning. Flera intervjurespondenter poängterar att det krävs en 

utbildning eller lång erfarenhet för att kunna använda årsredovisningen som hjälpmedel vid 

                                                 
8
 Bilaga 3 

9
 Medelvärdena i analysen härstammar från enkätens sjugradiga skalor 
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kapitalplacering. Om vi studerar åsikterna från intervjuerna i förhållande till svaren från enkäten ser vi 

att 50 % av respondenterna anser att de har haft nytta av årsredovisningar när de ska fatta beslut kring 

aktieplaceringar vilket skiljer sig mot vad intervjuerna kom fram till.  

 

De icke professionella investerarna som har svarat på enkäten visar att det som används mest från 

årsredovisningar är de mjuka delarna. Det kan bero på att de mjuka delarna oftast är lättare att ta till sig 

om man saknar djupare kunskap än de delar som innehåller mycket siffror och beräkningar. Vanligast 

används ”VD har ordet”, förvaltningsberättelsen, och revisionsberättelsen. 

Svaren från enkäten visar att icke professionella investerare främst använder årsredovisningen som ett 

redskap för att lära känna företaget. Det intressantaste är: vad har företagen för affärside/modell, vilka 

produkter säljer de, på vilka marknader, vem är VD, vilka sitter i styrelsen?  Årsredovisningar används 

även för att svara på frågor om framtiden: vad säger VD om framtiden, vilka problem och möjligheter 

står företaget inför, någon ny produkt eller marknad som är intressant, var kommer företaget satsa eller 

eventuellt avveckla sin verksamhet? 

  

Enkäten visar att icke professionella investerare tycker om att använda företagets 5-10 års översikt vilket 

även R1 påpekar då han tror att många söker efter trender. Det är lätt att använda 5-10 års översikter då 

nyckeltal redan är framräknande och det går att hitta ”tillväxttal”. Vad gäller förståelsen av nyckeltal 

svarar 35 % att deras kunskap ligger över en 4:a. Det skulle kunna betyda att användningen av nyckeltal 

är stor i en del av urvalsgruppen, medeltalet ligger dock på 3,7 vilket visar att kunskapen generellt sett 

inte är lika stor. Intresset för nyckeltal är relativt högt visar enkäten, men nyttan av nyckeltal är desto 

mindre vilket skulle kunna förklaras av kunskaperna i användning av nyckletal. Detta bekräftar att det 

fortfarande finns kunskapsbrister i användningen av nyckeltal vilket är något som även Bohlin (1987) 

skriver. Det är förmodligen de individer som kan använda nyckeltal som har förmågan att göra en mer 

fundamental analys av företaget och har mest användning av årsredovisningar. 

En stor del av urvalet som svarade på enkäten (50 %), ansåg sig inte ha någon nytta av årsredovisningar 

vid sitt val av kapitalplacering, men totalt svarar ändå cirka en tredjedel att de använder 

årsredovisningen för att se om aktien är över- eller undervärderad. De respondenter som ändå använder 

sig av årsredovisningen är förmodligen lite mer insatta och har en högre kunskapsnivå vilket kan göra 

att de har en bättre förmåga att värdera aktien.  

 

Enkäten visar att det råder en stor kunskapsvidd bland icke professionella investerare. En del 

respondenter besitter faktiskt en ganska välutvecklad kunskapsbas men för hela gruppen icke 

professionella investerare verkar dock den genomsnittliga kunskapsnivån vara relativt låg. Medeltalet på 
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3,7 när det gäller kunskap vid användning av nyckeltal kan möjligtvis förklara varför endast 50 % 

använder årsredovisningen som underlag vid kapitalbeslut. Många av de som använder årsredovisningen 

använder mest de mjukare delarna. Genom att titta fråga 8 (Hur väl anser du dig kunna tolka 

årsredovisningar på ett sätt som hjälper dig vid dina placeringar) och 4 (Hur stor nytta hade du av 

årsredovisningar) från enkäten verkar det finnas ett samband att förståelsen för nyckeltal är viktigt för 

vilken nytta man har av årsredovisningen. 

 

Icke professionella investerare använder dock inte bara de mjuka delarna utan använder även 

resultaträkningen Det mest relevanta i den är omsättningen och vinsten.  Omsättning och vinst är något 

som är enkelt att förstå och lätt att jämföra med tidigare år. Detta visar att icke professionella investerare 

för det mesta inte jobbar med hela resultaträkningen och vad som ligger bakom dess utveckling, utan är 

mer intresserade av ”slutprodukten”. Resultatets enkelhet är något som R3 tror gör att det används en 

hel del av icke professionella investerare. Även Bohlin (1987) påpekar att icke professionella investerare 

använde företagens finansiella information i mycket liten utsträckning när de planerade sina 

kapitalplaceringar.  

 

Enkätsvaren visar att 50 % anser att de har nytta av årsredovisningar vid kapitalplacering och det tyder 

på att den delvis uppfyller sitt syfte att vara ett underlag vid beslutstagande. Årsredovisningen är ett 

omfattande dokument som används av olika individer med olika informationsbehov, enligt R3. Att en 

icke professionell investerare ändå använder årsredovisningar till viss del är intressant eftersom R1 

påpekar att allt fler företag idag väljer att inte skicka ut sin årsredovisning till ägarna om de inte gör ett 

aktivt val. Det som R1 påpekar framkommer även i enkäten där hela 74 % av respondenterna från 

enkäten inte får hem årsredovisningar från alla de företag de äger aktier i. Enkäten resultat på denna 

fråga stöds av ett chi-två-test som visar att resultat inte är beroende på slumpen
10

. R1 belyser att detta 

fenomen resulterar i att nuvarande och potentiella aktieägare inte läser årsredovisningar i samma 

utsträckning som tidigare. Om färre läser årsredovisningar idag än tidigare sjunker nyttan av 

årsredovisningen. Att företagen inte skickar ut årsredovisningen till alla aktieägare är en indikation på 

att företagen tycker att den har blivit ett dokument som är till för specialister och inte breddläsaren. 

 

Sveriges aktiemarknad består till stor del av privata aktörer där en betydande del kan antas vara icke 

professionella. Det intressanta som forskningen har visat att icke professionella investerare använder 

årsredovisningen mer än vad respondenterna från intervjuerna trodde. Det respondenterna påpekar, 

                                                 
10

 Bilaga 
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vilket även stämmer överens med enkätsvaren är att icke professionella investerare använder 

årsredovisningen som ett sätt att lära känna företaget och att de mjuka delarna är de som används mest. 

Bristande kunskap och förståelse för den komplexa redovisningen kan ha gjort att nyttan för 

årsredovisningen har minskat.  Alla respondenter från intervjuerna tror att icke professionella 

investerare idag använder många andra källor för att välja kapitalplacering. Det är förmodligen en följd 

av den årsredovisning vi har idag och det allmänt minskade intresset för att äga aktier i enskilda företag. 

R3 påpekar att den ökade användningen av aktiefonder gör att den icke professionella investeraren inte 

har någon nytta av årsredovisningar vid beslut då andra sparformer blivit allt vanligare. 

 

5. 2 Tema: Problem 
 

Respondenterna både från enkäten och intervjuerna påpekar att omfattningen på årsredovisningen har 

ökat. Enligt Human information process har människan begränsad förmåga att ta till sig information och 

detta påverkar självklart möjligheterna att använda årsredovisningen som beslutsunderlag. På grund av 

årsredovisningens omfattning kommer inte alla delar av den att användas som beslutsunderlag vilket 

också visas i enkäten där ofta de mjukare delarna används. Att inte kunna ta till sig all information 

påverkar självklart nyttan med användningen av årsredovisningar.  En individ med större kunskap och 

erfarenhet kommer således lättare kunna ta till sig informationen i årsredovisningen och använda den 

som ett underlag i sina kapitalbeslut 

 

När man tittar på respondenternas svar gällande värdering av tillgångar och skulder är det väldigt få som 

anser sig ha kunskap i de högre skalområdena i enkäten. De flesta hamnar under ett värde på 4, vilket 

visar att förståelsen inte är fullständig. Typvärdet för förståelsen av skulder är 3. Den bristande 

förståelsen för tillgångar och skulder stöds i fråga 14 i enkäten. Där framkommer det att 

balansräkningen är en av de svåraste delarna i en årsredovisning för en icke professionell investerare att 

ta till sig. Icke professionella investerare har också svårt att förstå kassaflödesanalysen och noterna. Det 

är även intressant att resultat och balansräkning hamnar på 4:e plats av vad en icke professionell 

investerare tar del av i en årsredovisning, medan kassaflödet och noterna hamnar på 5:e och 6:e plats. 

Det visar att förståelsen för årsredovisningars olika delar påverkar användningen av dem vid val av 

kapitalplacering för icke professionella investerare. 

 

 Många kommenterar också att de har problem med hela årsredovisningen och dess omfattning. Att 

många har problem med hela årsredovisningen och omfattningen kan förklara varför så många som 50 
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% av respondenterna inte anser sig ha någon nytta av årsredovisningen. Det är inte säkert att alla 

respondenterna har gjort ett försök i att förstå årsredovisningar. Problem med förståelsen och 

möjligheter att göra tolkningar kan vara en orsak till att årsredovisningen inte används mer än den gör.  

Svaren visar tydligt att företagen bör ta större hänsyn till icke professionella investerare i sin utformning 

av årsredovisningar om de vill att fler ska kunna förstå och ta del av den.  

När vi frågade de icke professionella vad de anser kan förbättras i årsredovisningar svarar de: En mer 

utförlig revisionsberättelse, förklaringar av värderingar och ett mer innehållrikt VD-ord. Detta bekräftar 

att värderingarna är ett av de stora problemområdena. R1 påpekar att även FAR (Föreningen 

Auktoriserade Revisorer) vill ha en annan typ av revisionsberättelse, vilket även R2 ser som en bra 

utveckling. R4 tror på utbyggnad av VD-ordet då han anser att det är den delen av årsredovisningen som 

till stor del leder till kapitalplaceringsbeslut för icke professionella investerare. 

 

5.3 Tema: Utveckling 
 

Allt fler placerar sitt spar- och investeringskapital i bankers fonder enligt R1. Han tror att det kommer 

att leda till ett minskat direktägande i företag i Sverige. Konsekvensen är att den icke professionella 

investerarens inflytande minskar och möjlighet att påverka, då deras förvaltningsbefogenheter som 

kommer med att äga aktier går över till det institut som förvaltar fonden. Om direktägandet minskar för 

Sveriges småsparare och om ägandet går över till institutioner och banker, tror vi att årsredovisningen 

kommer sluta rikta sig till icke professionella investerare. Ledningen kommer få större incitament att 

rikta årsredovisningen till de större ägarna för att deras behov ska tillfredställas. Detta är ett utmärkt 

exempel på hur agentteorin kan medvera i den utvecklingen som verkar utspela sig idag. Ledningen 

kommer att tillse att de största ägarna är nöjda, då det är ägarna som tar beslut om ledningen på 

företagens årsstämmor. R1 säger att många bolag koncentrerar sig på de stora ägarna som betyder något 

för bolaget vad det gäller styrandet. Stora ägare kommer påverka styrelsens sammansättning och 

bolagets verksamhet kommer drivas så att det är optimalt för de större ägarna. Sveriges företag komma 

att utvecklas mer mot ägarkoncentrerat ägda företag om Sveriges sparare fortsättar att köpa fonder 

istället för att äga aktier direkt, vilket leder till ökad informationsasymmetri till småägarnas nackdel.  

 

Utvecklingen om minskat direktägande går att koppla ihop med den teoretiska referensramen där Byun 

et al. (2011) anser att ägarkoncentration i ett företag leder till ökad informationsasymmetri bland 

investerare. Större ägare kan ta beslut som kan vara till de mindre ägarnas nackdel. Samtidigt kan större 

ägare lättare få ta del av information inom företaget på grund av bättre insyn och även i viss mån avgöra 
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vilken information som ska släppas till marknaden. En följd av informationsasymmetrin är att icke 

professionella investerare som aktörer på aktiemarknaden får en större handelsrisk på grund av ojämn 

fördelning av information. Informationsasymmetri leder till en ineffektiv marknad då aktiens pris inte 

speglar all information på marknaden som den effektiva marknadshypotesen förklarar. De med 

informationsövertag kan i större utsträckning använda sig av arbitragemöjligheter och hitta över- och 

undervärderade aktier på icke professionella investerares bekostnad. 

 

Även forskaren Nobes (1998) slutsatser går att applicera till denna problematik. Interna finansiärer som 

har god insyn och relation med företaget som familjer, styrelser och banker kommer öka om 

direktägandet minskar. Intern finansiering minskar behovet av extern redovisning då det redan finns en 

god insyn i företaget för dessa intressenter. Ökad koncentration av ägandet leder till att man ser 

företaget mer enligt ägarteorin än enhetsteorin. Det kan komma att vara en nackdel för icke 

professionella investerare som vill äga aktier direkt i ett företag eftersom direktägande i aktier kommer 

påverka redovisningen så att den slutar rikta sig mot externa finansiärer i samma omfattning som idag. 

För övrigt har lagar ökat kraven på information och framtagning av årsredovisningar enligt R3. Utöver 

lagkrav har även andra krav ökat på företagen från intressenter att redovisa andra delar än de rent 

finansiella som t.ex. bolagsstyrning och CSR (Corporate social responsibility). IFRS har lett till att mer 

detaljerad information redovisas vilket hjälper de som vill gräva djupare i siffrorna efter information 

som kan anses vara värdefull.  

 

Enligt enkäten är det bara 4 % som tycker att utvecklingen av årsredovisningen har blivit sämre 

samtidigt som de tror att det tas väldigt liten hänsyn till de med sämre förkunskaper i upprättandet av 

årsredovisningar. Enkätsvarets medelvärde på 2,58 visar att de lagar och regler som styr redovisningen 

utvecklas tillfredställande även om det är så att företagen inte tar någon hänsyn till de med mindre 

kunskap.  

 

Respondenterna från intervjun påpekar att det generellt sett går att lita på vad som står i en 

årsredovisning men att en del av informationen ska tas med en nypa salt. Detta stämmer överrens med 

Hissa och Ulltjärns (2009) slutsatser. De som upprättar årsredovisningen har möjligheter att med 

redovisningstekniska medel möjligheter att förändra en del nyckeltal och resultatmått. Enligt R2 kan 

årsredovisningar få en del justeringar som är svåra för den icke professionella investeraren att se 

igenom. Det finns en informationsasymmetri, då den icke professionella investeraren inte har den insyn 

som krävs för att alltid förstå och se igenom justeringarna. Att VD och ledning använder sig av 

justeringar är till stor del kopplat till agentteorin. VD och ledning kan ha incitament att nyttomaximera 
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för sin egen vinning. Att ha erfarenhet och kunskap för att se igenom dessa justeringar är något som 

respondenterna från intervjuerna tror den icke professionella investeraren saknar, och det är något som 

självklart kan vara avgörande vid användning av årsredovisningar. Här skulle en utökad 

revisionsberättelse vara ett bra verktyg för att minska VD och ledningens möjligheter att nyttomaximera 

sin egen vinning på ägarnas bekostnad.  

 

Totalt sett tycker respondenterna både från intervjuerna och enkäten att det har varigt en positiv 

utveckling av årsredovisningar. Intervjurespondenterna tror dock att utvecklingen varit mest positiv för 

de professionella då det har blivit krav på information och upplysningar.  
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6. Avslutande diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att framföra metodkritik. Vi kommer även aven att presentera de slutsatser 

som vår forskning har genererat. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Metodkritik 
 

Mellan olika investerare i Sverige som inte är professionella finns det troligen en stor spännvidd på 

kunskapsnivån gällande tolkningen och användningen av årsredovisningar. Kvalitativa intervjuer kan ge 

en bättre och djupare förståelse för ett ämne (Denscombe 2009), men vi tycker att det kan finnas en 

problematik att generalisera endast utifrån fyra respondenters svar. Därför har vi ett försiktigt 

förhållningsätt till insamlad empiri som bara är baserad från intervjuerna.  

 

Vid intervjutillfället genomfördes frågorna med ett semistrukturerat upplägg. Fördelarna var att vi hade 

möjligheter att ställa följdfrågor och på så sätt skaffa oss en bättre förståelse inom en del frågeställningar 

(Bryman, Bell, 2010). Nackdelen är att svaren mellan respondenterna inte blir lika standardiserade som 

de kunde ha varit med en annan intervjuform och därmed blir svaren svårare att jämföra i analysen 

(Bryman, Bell, 2010). Det semistrukturerade upplägget hade inte heller några förvalda svarsalternativ. 

Detta gör att det blir svårare att jämföra svar mellan respondenterna och lämnar ett större utrymme för 

egen tolkning. Under intervjuerna hade vi möjlighet att omformulera oss om vi tyckte att respondentens 

svar hamnade utanför syftet och frågeställningarna för uppsatsen. 

 

Vi har fokuserat på att intervjua respondenter med olika perspektiv på icke professionella investerarna 

för på så sätt kunna höja tillförlitligheten. Eftersom vi har valt att belysa investerarnas eventuella 

problem utifrån vad de som arbetar och hjälper investerarna tror, finns det en risk att det som sägs inte är 

det som investerarna verkligen anser. Därför var det viktigt när vi valde respondenter att de var väl 

insatta i investerarnas situation och har upplevt vilka eventuella problem investerarna kan stöta på och 

hur de använder årsredovisningar. 

 

Det ska också beaktas att varje respondent är unik som intervjuades och har sina värderingar och syn på 

verkligheten som kan skilja sig från den generella bilden för investerare. Att hitta respondenter som kan 

hålla sig objektiva till frågeställningarna är en förutsättning för att bättre kunna ta till sig respondentens 

svar och för att analysen ska vara trovärdig (Bryman, Bell, 2010). Objektiviteten uppfylls för att 
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respondenterna representerar olika delar av branschen och på så sätt belyses frågeställningarna från flera 

perspektiv. Intervjusvaren blir också tillförlitliga då de kan jämföras med enkätempirin. 

 

Enkätundersökningen som gjordes riktade sig till 1000 mailadresser från Aktiespararnas 

medlemsregister. Frågan blir självklart om de som svarar på enkäten är representativa för investerarna i 

Sverige, och om urvalet och svarsfrekvensen är tillräckligt bra för att kunna göra någon typ av 

generalisering. Vi anser att urvalsgruppen är representativ på de grunder som togs upp i urval. De som 

svarade på enkäten var över 20 år vilket alla aktieägare inte är idag då det finns aktieägare i alla åldrar. 

De finns idag aktieägare som inte kan läsa på grund av för låg eller för hög ålder vilket leder till att 

genomförandet av en enkätundersökning för ett 100 % representativt urval av Sveriges investerare 

kommer vara en betungande om inte en omöjlig uppgift. Det finns en risk att det inte är de personer som 

har fått enkäten som svarar på den. Vi anser att om respondenten inte har tid och möjlighet att svara på 

den så låter han heller ingen annan göra det då det inte finns någon personlig vinning i det.  

 

På grund av att tiden för uppsatsens genomförande är tidsbegränsad, begränsas också möjligheten att 

samla in empiri. En större bredd på empiriinsamlingen hade haft en positiv effekt på 

generaliseringsmöjligheterna. Med tiden som fanns till förfogande har resurserna används effektivt för 

att få fram relevant empiri genom flera metoder och perspektiv för att kunna svara på uppsatsens 

frågeställningar och generalisera utifrån det. En snävare avgränsning än den vi använde skulle ha kunnat 

underlätta generaliseringen men hade istället gjort att uppsatsens nytta och intresse för den bredare 

målgruppen minskat. 

 

6. 2 Slutsats 
 

Nedan följer uppsatsen syfte och efter det följer slutsatserna som ska besvara syftet. 

 

Uppsatsen ska undersöka hur icke professionella investerare använder årsredovisningen i sina val av 

kapitalplacering och vilken nytta årsredovisningen har i valet. Uppsatsen ska även undersöka om icke 

professionella investerare har några problem i tolkningen av årsredovisningar.  

 

Ett intressant resultat av forskningen är att 50 % av de icke professionella investerarna anser att de har 

nytta av årsredovisningar vid aktieplaceringsbeslut. Det som icke professionella investerare mestadels 

använder och tar del av är årsredovisningens mjuka delar. Till de mjuka delarna räknar vi bl.a. VD 

ordet, förvaltnings- och revisionsberättelse.  Årsredovisningar fungerar som ett redskap för den icke 
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professionella investeraren för att ”lära känna” företaget och få insikter om företagets framtid. Andra 

delar som är till nytta är: omsättning, vinst och enkla nyckeltal som lätt kan jämförs mellan åren. 

 

De tydligaste problemen som icke professionella investerare upplever enligt vår forskning är 

värderingsproblem i balansräkningen, förståelse för kassaflödesanalys och noter. Forskningen visar även 

att omfattningen på årsredovisningen är betungade och svårgenomtränglig. 

 

Genom forskningsprocessen har vi upptäckt en trend där årsredovisningars ökade omfattning och 

komplexitet tillsammans med att utskicken har minskat och den ökade popularitet av aktiefonder kan 

komma att försämra icke professionella investerares inflytande i framtiden. Det kommer i sin tur 

troligtvis leda till större informationsasymmetri för externa finansiärer med ökad handelsrisk som följd 

då ägarkoncentrationen ökar. Dagens årsredovisning har dock haft en positiv utveckling då den har 

blivit mer innehållsrik än tidigare och därigenom förmedlar mer information. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Genom att använda vår uppsats som bakgrund hoppas vi att någon vill göra en större och mer 

omfattande studie inom samma område. Förslag är då att göra fler intervjuer och då även med 

investerarna själva för att få en bredare syn på hur de uppfattar området.  

 

Det skulle vara intressant om framtida forskare undersökte hur upprättandet av årsredovisningar sker 

och vilken hänsyn som företagen tar till de investerare som inte har så hög kunskap inom området. Vi ha 

berört frågan i vår uppsats och tycker att det är ett intressant ämne.   

 

I enkäten hade vi en fråga som handlade om utskick av årsredovisningar. Detta påpekade även en av 

respondenterna ganska kraftigt. Det vore därför intressant att ta reda på hur utskickens minskning har 

påverkat användningen av årsredovisningar. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 
Bakgrundsfråga: 
Berätta lite om dig själv, vad du har arbetat med och vad du arbetar med idag. 
 
  
När vi skriver investerare i frågorna syftar vi på icke professionell investerare. 
 

 
Frågor 

 
1. Uppsatsen ska visa om investerare har några problem i tolkningen av 
årsredovisningar samt vilken eventuell hjälp årsredovisningar kan ge investerare i val 
av kapitalplacering.  Vad är din spontana syn på dessa frågeställningar? 
 
2. Har du upplevt att investerare har problem i tolkningen av företagens 
årsredovisningar? 
 

 
3. Årsredovisningen ska hjälpa externa intressenter utan insyn i företaget att få relevant 
information om företagets situation och ekonomiska ställning.  Hur väl anser du att det 
fungerar? 
 

 
4. Investerare kan använda årsredovisningar i sina beslut om kapitalplacering. Tror du 
det sker och i så fall på vilket sätt?  
 

 
5.Vilka hänsyn tror du det tas till investerare i utformningen av årsredovisningen? 
 

 
6. Finns det något som kan förändras eller förenklas vad gäller årsredovisningar för att 
bättre tillgodose investerare behov? 
 

 
7. Hur tycket du att utvecklingen av årsredovisningars upprättande sker och vilka 
konsekvenser tror du att det har för investerare?   
 

 
8. Hur bra är icke professionella investerares förståelse för värdering av tillgångar och 
skulder?  
 

 
9. Hur tror du kunskapsnivån och användningen av nyckeltal är hos investerare? 
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10. Enligt Christopher Nobes har externa finansiärer inte samma möjligheter att ta del 
av finansiell information som rör företaget som interna finansiärer. Anser du att det är 
så och varför? 
 

 

 
11. Hur ser du på analytikernas roll när det gäller att minska informationsassymetrin?  
 

 

 
12. Hur väl tycker du generellt att företagens årsredovisningar visar hur företaget 
faktiskt mår?  
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Bilaga 2. Enkät 

Enkät om finansiellt sparande 
Enkäten riktar sig bara till dig som har tänkt göra eller har gjort en aktieplacering 
 
1. Får du hem årsredovisning i brevlådan från de företag du äger aktier i? * 

  Ja 

  Ja, men ej från alla 

  Nej 

  Äger ej aktier 
 
2. Upplever du att du har haft nytta av företagens årsredovisningar när du ska fatta beslut kring dina 
aktieplaceringar? * 

  Ja 

  Nej 
 
3. Vilken nytta hade du av årsredovisningen? Ge exempel. Om "nej" ovan gå till fråga 5

 
 
4. Hur stor nytta hade du av årsredovisningen? Om du svarat "nej" på fråga 2 gå till fråga 5 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Ingen alls        Mycket 

 
5. Anser du dig ha kunskap om hur företag värderar sina tillgångar? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Extremt dålig        Extremt bra 

 
6. Anser du dig ha kunskap om hur företag värderar sina skulder? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Extremt dålig        Extremt bra 

 
7. Hur väl anser du dig kunna tolka en årsredovisning på ett sätt som hjälper dig i dina placeringar? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Extremt dåligt        Extremt bra 
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8. Hur anser du att din kunskap är i användning av nyckeltal vid analys? *Soliditet, belåningsgrad etc. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Extremt dålig        Extremt bra 

 
9. Vad i en årsredovisning tar du del av? *Fler svar möjliga 

  "VD har ordet" 

  Förvaltningsberättelsen 

  Revisionsberättelsen 

  Resultat, balansräkning 

  Kassaflödesanalys 

  Noter 

  Övrig information i årsredovisningen 

  Hela 

  Tar ej del av årsredovisning 
 
10. Använder du årsredovisningar för att se om aktien är över eller undervärderad? * 

  Ja 

  Nej 

  Tar ej del av årsredovisning 
 
11. Om du har tittat på årsredovisningar under en längre tid, anser du att årsredovisningar har förändrats ur 
perspektiv på din förståelse? * 

  Ja, till det bättre 

  Ja, till det sämre 

  Ingen förändring 

  Har ej tittat under en längre tid 

  Kan ej ta ställning 
 
12. Hur stor hänsyn tror du företagen tar till de med mindre ekonomisk kunskap vid upprättandet av 
årsredovisningen? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Extremt liten hänsyn        Extremt stor hänsyn 

 
13. Vad i en årsredovisninge tycker du är intressant när du ska planera investeringar? *
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14. Upplever du att någon del i årsredovisningen är för komplex och svårtolkad? *Ge exempel på hur du upplever 
svårigheten och hur den skulle kunna åtgärdas.

 
 

Skicka
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Bilaga 3. Enkätsvar 

Fråga 3 och 4 besvarades bara av de som svarat ”Ja” på fråga 2. På fråga 9 var fler svarsalternativ 

möjligt. 

 

1. Får du hem årsredovisning i brevlådan från de företag du äger aktier i? 

 
 

 

 

2. Upplever du att du har haft nytta av företagens årsredovisningar när du ska fatta beslut kring dina 

aktieplaceringar? 

Ja 
 

22st 16% 

Ja, men ej från alla 
 

78st 58% 

Nej 
 

27st 20% 

Äger ej aktier 
 

8st 6% 

 

Ja 
 
67st    50% 

Nej 
 
68st    50% 

 

 

 

 

 

3. Vilken nytta hade du av årsredovisningen? 

 

Bilda en egen uppfattning om företaget 

Framtida planer/prognoser 

Trender/5 -10 års Översikt  

Resultaträkning  

Omsättning och vinst 

Balansräkning  

VD-ord  

Styrelsens och ledningens sammansättning  

Nyckeltal  

Föregående års omsättning och vinst  

Underlag för värderingsmetoder   
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4. Hur stor nytta hade du av årsredovisningen? 

 
Ingen alls 

 
Mycket 

 

1 -  Ingen alls 1st    1% 

2 
 

4st    3% 

3 
 

13st    10% 

4 
 

15st    11% 

5 
 

21st    16% 

6 
 

9st    7% 

7 -  Mycket 6st    4% 
 

 

5. Anser du dig ha kunskap om hur företag värderar sina tillgångar? 

 
Extremt 

dålig  
Extremt bra 

 

1 -  Extremt dålig 5st       4% 

2 
 

20st    15% 

3 
 

40st         30% 

4 
 

40st     30% 

5 
 

25st    19% 

6 
 

4st    3% 

7 -  Extremt bra 1st    1% 
 

 

6. Anser du dig ha kunskap om hur företag värderar sina skulder?  

 
Extremt 

dålig  
Extremt bra 

 

1 -  Extremt dålig 8st      6% 

2 
 

27st    20% 

3 
 

42st    31% 

4 
 

34st    25% 

5 
 

17st    13% 

6 
 

7st    5% 

7 -  Extremt bra 0st    0% 
 

 

7. Hur väl anser du dig kunna tolka en årsredovisning på ett sätt som hjälper dig i dina placeringar? 

 
Extremt 

dåligt  
Extremt bra 

 

1 -  Extremt dåligt 4st    3% 

2 
 

18st       13% 

3 
 

33st    24% 

4 
 

32st    24% 

5 
 

31st    23% 

6 
 

14st    10% 

7 -  Extremt bra 3st    2% 
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8. Hur anser du att din kunskap är i användning av nyckeltal vid analys? 

 
Extremt 

dålig  
Extremt bra 

 

1 -  Extremt dålig 9st    7% 

2 
 

26st     19% 

3 
 

28st    21% 

4 
 

25st    19% 

5 
 

31st    23% 

6 
 

12st    9% 

7 -  Extremt bra 4st    3% 
 

 

 

9. Vad i en årsredovisning tar du del av? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"VD har ordet" 
 
82st  61% 

Förvaltningsberättelsen 
 
59st 44% 

Revisionsberättelsen 
 
18st 13% 

Resultat, balansräkning 
 
25st 19% 

Kassaflödesanalys 
 
46st 34% 

Noter 
 
22st 16% 

Övrig information i årsredovisningen 
 
27st 20% 

Hela 
 
15st 11% 

Tar ej del av årsredovisning 
 
12st 9% 

 

 

Eftersom det går att välja fler än en kryssruta 

överstiger procentsatsen 100 %. 
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11. Om du har tittat på årsredovisningar under en längre tid, anser du att årsredovisningar har  

förändrats ur perspektiv på din förståelse? 

 

Ja, till det bättre 
 
33st       24% 

Ja, till det sämre 
 
5st    4% 

Ingen förändring 
 
28st    21% 

Har ej tittat under en längre tid 
 
24st    18% 

Kan ej ta ställning 
 
45st    33% 

 

10. Använder du årsredovisningar för att se om aktien är över eller undervärderad? 

 

 

12. Hur stor hänsyn tror du företagen tar till de med mindre ekonomisk kunskap vid upprättandet av 

årsredovisningen? 

 
Extremt 

liten 

hänsyn 
 

Extremt 

stor hänsyn 
 

1 -  Extremt liten hänsyn 24st    18% 

2 
 

47st    35% 

3 
 

35st    26% 

4 
 

20st    15% 

5 
 

9st    7% 

6 
 

0st    0% 

7 -  Extremt stor hänsyn 0st    0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 
 
44st       33% 

Nej 
 
74st    55% 

Tar ej del av årsredovisning 
 
17st    13% 
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13. Vad i en årsredovisning tycker du är intressant när du ska planera investeringar? 

 

Mål och Framtid, investeringsplaner  

Vet ej/inget svar   

Resultaträkning  

Balansräkning 

VD-ord  

Nyckeltal(framförallt soliditet, rörelsemarginal, skuldsättningsgrad)    

Omsättning och dess utveckling   

Vinst  

Direktavkastning  

Överblick 

Kassaflödesanalys  

Förvaltningsberättelsen  

Styrelsens sammansättning  

Eget kapital   

Lära känna företaget  

Försäljning  

 

 

14. Upplever du att någon del i årsredovisningen är för komplex och svårtolkad?  

 

Nej  

Balansräkningen, framförallt goodwill 

Kassaflödesanalys 

Noterna  

Resultaträkning 

Hela  

För mycket text  

Språket/Förkortningar  

Vet ej  

Goodwill  

Kommande investeringar  

Revisionsberättelse 

Ersättning till ledningen  
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Bilaga 4. Chi-två-test 

Chi-två-test fråga 1 enkät 

 

 
Frekvenser(fo) Förväntade frekvenser (fe) 

Ja 22 33,75 
 Ja, men ej från 

alla 78 33,75 
 Nej 27 33,75 
 Äger ej aktier 8 33,75 
 

Totalt 
                                    
135 

                                                    
135                           

 Df=3 Kritisktvärde= 7,7815 σ = 0,05             
  

Här ställs en hypotes för att se om 

resultat 

möjligtvis är en effekt av slumpen 

H0= Det finns ingen skillnad 

H1= Det finns en skillnad 

 

   ∑ 
         

  
  

   

χ 2 = 83,1 Slutsats: Eftersom värdet hamnar utanför det kritiska värdet kan vi förkasta H0, 

resultatet beror inte på slumpen 
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Chi-två-test fråga 7 enkät 

 

 
Frekvenser(fo) 

Förväntade frekvenser 
(fe) 

1 4 19,29 
2 18 19,29 
3 33 19,29 
4 32 19,29 
5 31 19,29 
6 14 19,29 
7 3 19,29 

Totalt 135 135 

Df=6 Kritisktvärde=12,59 σ = 0,05             
 

Här ställs en hypotes för att se om 

resultat 

möjligtvis är en effekt av slumpen 

H0= Det finns ingen skillnad 

H1= Det finns en skillnad 

 

   ∑ 
         

  
   

 

χ 2 = 52,65 Slutsats: Eftersom värdet hamnar utanför det kritiska värdet kan vi förkasta H0, 

resultatet beror inte på slumpen 
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Bilaga 5. Medelvärden från enkät 

Fråga 5. 

5+40+120+160+125+24+7= 481   481/135 = 3,56 

 

Fråga 6. 

8+54+126+136+85+42=451   451/135 = 3,34 

 

Fråga 7. 

4+36+99+128+155+84+21= 527   527/135 = 3,90 

 

Fråga 8. 

9+52+84+100+155+72+28=500   500/135 = 3,70 

 

Fråga 12. 

24+94+105+80+45=348   348/135= 2,58 

 


