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förtjänar tack för det bollplank hon agerat under uppsatsens gång. Sist, men inte minst 
vill v i givetvis visa vår uppskattning för vår handledare Anders Hederstierna som 
med sina värdefulla tips och konstruktiva kritik hjälpt oss genomföra vår magister-
uppsats på ett sätt som vi själva är mycket belåtna med. 
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SAMMANFATTNING 
 

 
Titel Optimal extern rapportering. Med vilket intervall bör börsnote-

rade företag förmedla information till sina externa in tressenter? 
  

Författare Eleonore Lundberg och Sofia Svensson 
 

Handledare Anders Hederstierna 
 

Lärosäte Blek inge Tekniska Högskola, Institu tionen för Ekonomi, Mana-
gement och Samhällsvetenskap 

 

Kurs Magisteruppsats i företagsekonomi 
 

Bakgrund Den finansiella information som börsnoterade bolag offentliggör 
utgör underlag för deras intressenters prognoser. Dessa pro-
gnosmakare behöver ha tillgång till tillförlitlig och aktuell infor-
mation för att göra bra bedömningar av företagsbilden. Idag re-
sulterar inte sällan presentationen av företagens kvartalsrappor-
ter, som är det brukliga rapporteringsintervallet, i en volatilitiv  
aktiemarknad. En tätare rapportering tycks oss möjlig då de tek-
niska möjligheterna för informationsframtagning har ökat under 
senare år, men kvartalsrapporteringen har också kritiserats för att 
leda till kortsiktighet. Vi undrar om det existerar ett rapporte-
ringsintervall där såväl företagen som deras externa intressenter 
gynnas och där volatiliteten begränsas. Vilket rapporteringsförfa-
rande kan betraktas som det optimala?  

 

Forskningsfråga För att få en så effektiv aktiemarknad som möjligt – med vilket 
tidsintervall bör börsnoterade företag offentliggöra finansiella 
rapporter? 

 

Metod För att förstå vad som kan antas vara optimalt externt rapport-
eringsförfarande har vi med ett kvalitativ t angreppssätt via e-post 
genomfört intervjuer med såväl börsnoterade företag som deras 
externa intressenter (aktiesparare, analytiker, ekonomijournalist-
er m fl). 

 

Slutsats Då de kostnader ett tätare rapporteringsintervall är behäftat med 
skulle orsaka en mindre effektiv aktiemarknad än den nuvarande 
finner vi kvartalsvis extern rapportering optimalt. Emellertid blir 
den bild som företagen förmedlar mer rättv isande om andelen 
icke-finansiell information i delårsrapporter och årsredovisningar 
ökas liksom om försäljningsstatistik publiceras månadsvis mellan 
rapporteringstillfällena. 
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ABSTRACT 
 

 
Title Optimal external reporting. With what interval should companies 

quoted on the stock exchange publish information? 
 

Authors Eleonore Lundberg and Sofia Svensson 
 

Supervisor Anders Hederstierna 
 

Seat of learning Blek inge Institute of Technology, Department of Business Ad-
ministration and Social Science. 

 

Course A Master Thesis in  Business Administration 
 

Background Stakeholders make forecasts based on information published by 
companies quoted on the stock exchange. In order to make well-
founded forecasts these people need access to reliab le and cur-
rent information. The announcement of a company’s financial 
report, which usually happens every quarter, often results in a 
volatilative stock market. The technological development has 
made thorough progress recently, and consequently we believe 
that a more frequent interval should be attainable, but the quar-
terly announcements have also been criticised due to short sight 
effects. We want to know if there exists an interval that both the 
companies and the stakeholders benefit from and where the 
volatility is limited. What way of reporting can be considered as 
optimal? 

 

Problem To achieve an efficient stock exchange market – with what inter-
val should public companies publish their financial reports?  

 

Method We have used a qualitative approach in order to truly understand 
which why of reporting that can be considered as the optimal 
form of external reporting. Interviews have been carried out 
through e-mail with both the companies and their stakeholders 
(analytics, journalists etc). 

 

Conclusion Since the costs that a more frequent interval is associated with 
would cause a less efficient stock market than the one today, we 
find quarterly financial reporting to be optimal. However, the 
picture that the companies present would be more reliab le and 
upright if more non financial information were published within 
the reports, and if sales statistics were made available monthly. 
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PROBLEMBESKRIVNING 
 

 
 
Problemdiskussion och -bakgrund 
Ökad efterfrågan på ekonomisk information 
Börsnoteringar och finansiella händelser har blivit vardagsmat i många svenska hem 
och mycket fokus läggs idag på ekonominyheter i radio- och telev isionssändningar. 
Fler privatpersoner har börjat investera i aktier, fonder och andra värdepapper – inte 
minst genom införandet av premiepensionen. Våren 2002 uppgavs en dryg tredjedel 
av svenska folket spara i aktier och två tredjedelar fondspara.1 Dessutom visar senare 
statistik från SCB att antalet hushåll som äger aktier ökade under andra halvåret i fjol, 
detta trots de sämre tiderna på Stockholms Fondbörs.2 Den finansiella information 
som börsnoterade företag lämnar ifrån sig har således fått fler intressenter. För att 
dessa ska ha möjlighet att göra någorlunda trovärdiga prognoser angående företags 
framtida utveckling krävs att de får tillgång till tillförlitlig information om nuläget 
och tidigare händelser i företagen. Aktiemarknaden och lagstiftningen ställer också 
allt högre krav på den information som lämnas av bolagen, bl a krävs att den ska vara 
tillförlitlig och lättbegriplig , vilket enligt Edenhammar och Hägg kan uppnås genom 
att de allmänt accepterade redovisningsprinciper som finns efterföljs.3 Det tycks en-
lig t ovan förda resonemang som att efterfrågan på ekonomisk information har ökat 
kraftig t i och med att börsföretags finansiella ställning har kommit att b li av mer all-
mängiltig t intresse. 
 

Volatilitet vid offentliggörande av information 
De noterade bolagens offentliga finansiella rapporter granskas noga av analytiker och 
förståsigpåare och upptar stor plats i media. Om de i förväg skapade förväntningarna 
på rapporten inte uppnås eller överträffas är reaktionen på börsen omedelbar! Mo-
hammed och Yadav uppger att det i flera empiriska utredningar inklusive deras egen 
har kunnat konstateras att volatiliteten 4 verkligen ökar kring tiden för 
resultatrapportering. Denna sammanfaller ofta med högre nivå av handel, signifikant 
förändring av systematisk risk och temporära aktieprisvarianser över genomsnittet, 
något som de menar reflekterar att marknaden verkligen ser tillkännagivandet som 
användbar och värdefull information.5 Ranaldo har studerat hur aktiekurser beter sig 

1  Länsförsäkringar. (2002). Länsspar 2002. Svenskarnas sparformer och sparplaner. [www]. Hämtat 
2003-02-20 från http://www.lansforsakringar.se/bolagsinfo/pressrum/rapporter/lansspar_varen_ 
2002/riksrapp ort _lansspar_varen_2002.pdf. 

2  Statistiska Centralbyrån. (2003). Aktieägarstatistik: fler hushåll äger aktier. 2003-02-18 [www]. 
Hämtat 2003-02-20 från http://www.scb.se/press/press2003/press048fm0201.pdf. 

3  Edenhammar, H. & Hägg, I. (1997). ”Problem, slutsatser och budskap” i Edenhammar, H. & Hägg, I. 
(red.) Makten över redovisningen. Stockholm: SNS Förlag. 

4  Begreppet volatilitet beskriver hur avkastningen för en aktie eller fond varierar över tid. En fond eller 
aktie vars kurs svänger kraftigt upp och ned sägs ha hög volatilitet. 

5  Mohammed, S. R. & Yadav, P. K. (2002). “Quality of Information and Volatility Around Earnings 
Announcements”. Research paper: http://www.ssrn.com. 
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då ny information publiceras och har funnit att volatiliteten är som högst tio minuter 
före det att informationen offentliggörs fram till minst tjugo minuter efter publice-
ringen.6 Enligt Hallsenius har kurssättn ing något av en psykologisk karaktär, åtmin-
stone i det korta perspektivet. Det gäller att överraska positiv t, men inte avvika så 
mycket från tidigare lämnade signaler att analytiker kan misstänka ledningen för brist 
på kontroll. Investerare och analytiker vill känna trygghet – obehagliga överrask-
ningar från ett företag de rekommenderat eller investerat i kan skada det egna anseen-
det.7 
 

Tänkbara orsaker till dagens rapporteringsintervall 
Företag noterade på Stockholms Fondbörs ska utöver årsredovisning minst lämna 
ifrån sig även kvartalsvisa delårsrapporter till sina externa intressenter. Detta för att 
snabbare förmedla information om verksamhetens utveckling.8 Så långt som möjligt 
ska en delårsrapport följa de värderingsprinciper och uppställningsformer som gäller 
för årsredovisningar, men något lägre krav ställs på omfattn ingen av information (se 
Delårsrapporter s 29f).9 Enligt Stockholmsbörsen rapporterar idag samtliga börsbo-
lag kvartalsvis som kortaste rapporteringsintervall, att jämföras med 70% 1997.10 
Bu tler, Kraft och Weiss menar att intäkter snabbare bakas in i aktiepriset i företag 
som rapporterar kvartalsvis än i de som rapporterar mer sällan.11 Glesare rapportering 
än kvartalsvis kan leda till större kurseffekter av rapporterna liksom ökad risk för 
insideraffärer.12  

Men vad är det då som gör att företag väljer att rapportera med ett specifikt 
tidsintervall och hur vet man att detta verkligen är det optimala? Rapporterar företa-
gen bara information enligt det tidsmellanrum som är förenligt med gällande lagar 
och rekommendationer och som de således är skyld iga att göra? Om så är fallet ifrå-
gasätter vi om dessa företag verkligen inser att den information de lämnar ifrån sig 
har ett stort värde för deras intressenter. Emellertid tror vi att det kan finnas fler tänk-
bara förklaringar till varför företag rapporterar som de gör, såsom tekniska begräns-
ningar, höga framtagningskostnader eller helt enkelt en rädsla för att lämna ifrån sig 
mer information än vad bolagen är tvingade till. 

6  Ranaldo, A. (2002). ”Markets Dynamics Around Public Information Arrivals”. Research paper: 
http://www.ssrn.com. 

7  Hallsenius, J. (2002). ”Mobila hakkapeliter”. Veckans Affärer. Januari, nr 5. 
8  Se vidare Aktiespararna. (1995). Läsa och tolka årsredovisningar. En handledning som hjälper dig 

att förstå börsbolagens årsredovisningar. Upplaga 1. Stockholm: Aktiespararna.; Lönnqvist, R. 
(2002). Årsredovisning i aktiebolag och koncerner. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur.; Noter-
ingsavtal Stockholms Fondbörs AB. 2001-03-01 [www]. Hämtat 2003-05-10 från http://www. 
stockholmsborsen.se/overvak/index.asp?lank=3&lang=swe. 

9  Lönnqvist, R. (2002). 
1 0  Malmqvist, P. (2003). Börsbolagens delårsrapporter 2002. Stockholmsbörsens serie. Stockholm: 

Stockholmsbörsen AB. 
1 1  Butler, M., Kraft, A. G. & Weiss, I. S. (2002). “The Effect of Reporting Frequency on the Timeli-

ness of Earnings: The Cases of Voluntary and Mandatory Interim Reports”. Research paper: 
http://www.ssrn.com. 

1 2  Edenhammar, H. (1997). ”Kapitalmarknaden vill ha bättre prognosunderlag” i Edenhammar, H. & 
Hägg, I. (red.). Makten över redovisningen. Upplaga 1. Stockholm: SNS Förlag. 
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En kostnadsfråga? 
Med dagens tekniska möjligheter borde det vara enkelt för företag att snabbt produ-
cera och sprida ekonomisk information till sina externa intressenter, inte bara i form 
av finansiella rapporter utan också i form av andra uppgifter av allmängiltig t intresse. 
Lönnqvist skriver att de praktiska svårigheterna med bokslutsarbete har reducerats 
genom utvecklingen av datoriserade redovisningssystem.13 Dessa torde enligt vår me-
ning vara kapabla att understödja rapporteringsprocessen för företag och därmed bi-
dra till att minska de framtagningskostnader som eventuellt är behäftade med infor-
mationsframtagandet. Den publicering av ekonomiska rapporter som idag redan exi-
sterar på Internet genom t ex företagens hemsidor och professionella Internettjäns-
ter,14 borde dessutom gå att göra mer omfattande och uppdaterad. En del uppgifter 
skulle kanske t o  m kunna rapporteras om inte dagligen så veckovis. Kan det trots den 
nya teknikens bistånd vara en kostnadsfråga som är den bakomliggande orsaken till 
att rapportering inte sker oftare? Upplever inte företagen värdet av att publicera rap-
porter förenligt med eller större än kostnaden för att publicera dem är det möjlig t att 
offentliggörandet nonchaleras. Admati och Pfleiderer menar att man kan förvänta sig 
att ett företag tillsätter resurser för informationsframtagning upp till den nivå där 
marginalförtjänsten som publiceringen bidrar till överensstämmer med publiceringens 
marginalkostnad.15 Balakrishnan och Sivaramakrishnan menar, med utgångspunkt i 
modellen om principal-agent16, att mer offentlig information inte alltid är bättre än 
mindre offentlig information då oenigheter i överenskommelser eller avtal förekom-
mer. De påpekar att då en agent agerar endast utifrån det egna förhållningssättet är 
förmedlingskostnaden hög. Tillsammans med agentens oförmåga att ignorera offent-
lig information vid agerandet leder denna höga förmedlingskostnad till att principalen 
väljer att in te installera ett informationssystem. Författarna menar att situationen 
emellertid blir en annan om agentens agerande inte endast baseras på den egna håll-
ningen. Om agenten väljer mellan ett begränsat antal alternativ har handlingsutrym-
met utifrån den egna hålln ingen större externt värde, men om han/hon söker princi-
palens uppmärksamhet blir det inte enbart viktigt att agera utifrån den egna inställ-
ningen.17 

Det är också tänkbart att det förekommer interna begränsningar som hindrar fö-
retagen från att rapportera i v idare mening. Sådana skulle t ex kunna yttra sig i form 
av rent bokföringstekniska svårigheter. 
 
Oro för felaktiga tolkningar? 
En annan tänkbar förklaring till att företag är ovilliga att lämna ifrån sig mer infor-
mation än nödvändigt kan vara att man helt enkelt är rädd för hur konkurrenter och 

1 3  Lönnqvist, R. (2002). 
1 4  Malmqvist, P. (2003). 
1 5  Admati, A. R. & Pfleiderer. P. (1998). “Forcing Firms to talk: Financial Disclosure Regulation and 

Externalities”. Research paper: http://www.ssrn.com. 
1 6  Denna teori rör principaler (ägare, investerare och andra intressenter) samt agenter (chefer i företa-

get) och utgår från att man inte kan bortse ifrån att agenter utför egennyttiga handlingar i organi-
sationen. Genom upprättandet av kontrakt försöker principalerna förändra beteendet hos che-
ferna för att säkerhetsställa att deras mål uppfylls.  

1 7  Balakrishnan, R. & Sivaramakrisnan, K. (1999). ”On the Value of Public Predecision Information in 
Principal-Agent Models”. Research paper: http://www.ssnr.com. 
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övriga intressenter skulle kunna dra fördel av informationen.18 Detta skapar en käns-
lig balansgång mellan bolagens ovilja att avslöja information som skulle kunna sänka 
deras konkurrenskraft och omgivningens berättigade behov av redogörelse för det 
ekonomiska läget.19 Det är alltså fullt troligt att företag oroar sig för hur analytiker 
och placerare skulle kunna ”misshandla” de offentliggjorda uppgifterna genom att dra 
förhastade slutsatser. Är det möjligtvis denna rädsla som är förklaringen till att före-
tag väljer att in te rapportera externt mer frekvent? Analytiker borde dock vara så pass 
sakkunniga att de förstår att det förekommer säsongsvariationer i många företag och 
att det inte går att dra för stora slutsatser utifrån ett specifikt resultat. Deras kompe-
tens borde vara så hög att de har förmåga att se till företagets långsiktiga helhetsre-
sultat istället för att dra alltför snabba och, för vissa företag, rent destruktiva slutled-
ningar baserade på ett specifikt resultat. Ett för perioden sämre resultat kan kanske 
bero på höga kostnader för en åtgärd som i det långa loppet kan komma visa sig vara 
en oerhört värdefull insats. Tätare publicerade externa rapporter skulle kanske kunna 
bidra till att analytikerna tvingas inse att företag inte ständigt kan prestera bättre och 
bättre resultat. Det tycks oss vara helt naturligt att v issa perioder går bättre än andra. 
Det är således inte otänkbart att ett tätare rapporteringsintervall skulle kunna medföra 
accep tans för ”sämre” periodresultat och kanske också bidra till att reducera hetsen 
kring ständiga resultathöjningar. 
 

Argumentation för oförändrat informationsintervall 
Tidigare nämnda möjliga reaktioner från marknaden måste beaktas inför en eventuell 
föresats att lämna ekonomisk information tätare till externa intressenter. Det finns 
personer som bestämt menar att för mycket lämnad information skulle kunna orsaka 
hög volatilitet på marknaden.20 

Enligt Jensen arbetar ofta många företagsledningar och dess underordnade che-
fer mycket hårt med att planera och utarbeta verksamhetsbudgetar för att sedan upp-
täcka att det budgeterade resultatet är mycket lägre än vad börsmarknaden förväntar 
sig . Detta fenomen gör att företagsledningar allt för ofta hamnar i en situation där de 
justerar budgeten för att få den i lin je med rådande externa förväntningar. Företag och 
dess ledningar anses inte sällan ha misslyckats om de externa förväntningarna, som i 
själva verket kan vara omöjliga att åstadkomma, inte uppnås. Dock är det, menar Jen-
sen, viktigt att komma ihåg att en övervärderad aktiekurs kan vara lika farlig för verk-
samhetens långsiktiga hälsa som en undervärderad kurs.21 Att ledningars bonussy-
stem inte sällan är kopplade till företagets aktiekurs är också det något som kan locka 
till försök att maximera vinsten på kort sikt.22 Vid strävan efter kortsiktiga vinster kan 
investeringsbenägenheten hämmas då genomförandet av en större investering orsakar 
högre kostnader för företaget. Det faktum att större satsningar på lång sikt kan vara 
lönsamma kommer då troligen nonchaleras. Risken för kortsiktigt agerande kan möj-

1 8  Admati, A. R. & Pfleiderer. P. (1998). 
1 9  Hallsenius, J. (2002). ”Vad är egentligen vinst?”. Veckans Affärer. Februari, nr 9. 
2 0  Lindsten, P. O. (2003). ”Tätare rapporter lugnar marknaden”. Veckans Affärer. Januari, nr 4. 
2 1  Jensen, M. C. (2001). “Just Say No to Wall Street. Courageous CEOs are putting a stop to the earn-

ings game and we will all be better off for it”. Journal of Applied Corporate Finance. Vol. 14, 
No. 4. 

2 2  Hallsenius, J. (2002). “Resultathetsen. Vem vill bli kvartalskapitalist?” Veckans Affärer. Mars, nr 10. 
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ligen hanteras genom att företagsledningen ställer resultatet i ett större sammanhang 
och noga påpekar effekter av t ex speciella poster, säsongssvängningar och utveck-
lingskostnader.23 
 
Kvartalskapitalism 
Uttrycket kvartalskapitalism har under senare tid använts flitigt i media. Begreppet 
innebär i korta drag att företagsledningar fokuserar för mycket på aktiens kortsiktiga 
rörelser istället för att se till företagets utveckling på längre sikt.24 Detta är troligen ett 
resultat av externa påtryckningar att ständigt visa bättre och bättre resultat. Kan 
trycket från finansmarknaden ha blivit för hårt på företagen och därmed bidragit till 
att skapa ett kapitalistvälde där aktievärdet står i fokus? Även det faktum att allt fler 
företag verkar på en global marknad bidrar till att skapa ett prestationstryck för över-
levnad i den skarpa internationella konkurrensen. Att ledningen gör sitt y ttersta för att 
kvartalsrapporten ska hamna i lin je med marknadens förväntningar kan leda till att 
fokus läggs på aktievärdeshöjande åtgärder. Merchant kallar detta problem för ”ma-
nagement myopia” och menar att det agerande som är förmånligt för företaget på kort 
sikt kan få förödande effekter längre fram. En studie bland amerikanska företagsle-
dare visar att 89% tror att Amerika har tappat konkurrensfördelar eftersom långsiktiga 
investeringar negligerats, något som merparten tror har skett just med anledning av 
aktiemarknadens kvartalsfixering.25 Sjögren skriver att kvartalskapitalismen förutsät-
ter att företagets enda mål är att maximera aktieägarens vinst. 
 

”Prissättningen på börsen anses vara den bästa indikatorn på ägarstyr-
ningens effektivitet – det aktuella aktievärdet speglar marknadens be-
dömning av det framtida värdet på vinster och tillväxt hos det aktuella 
bolaget”. 26 

 

Det skulle således kunna hävdas att kvartalsrapportering är ett tillräckligt eller t o m 
ett för tätt sätt att offentliggöra redovisning på. Företag skulle kanske må bättre av att 
in te behöva presentera sitt resultat flera gånger årligen; kvartalsmässig finansiell in-
formation är kanske mer än nödvändigt. Merchant pekar dock på en studie av 634 
strategiska offentliggöranden som visar att aktiemarknaden i sig inte är närsynt, utan 
tvärtom premierar långsiktiga initiativ . När investeringar tillkännagavs steg nämligen 
också det aktuella företagets aktievärde.27 Således är det troligt att de handlingar som 
utförs i företaget idag kommer att påverka aktiens framtida värde och det medför att 
ledningen bara skulle missgynna det egna företaget vid ett kortsiktigt agerande. Mer-
chant framhåller dessutom att chefer som försöker maximera långsiktiga kassaflöden 
på marknader som är informativa och effektiva samtid igt också maximerar de kort-
siktiga aktiepriserna.28 

2 3  Edenhammar, H. (1997). 
2 4  Hallsenius, J. (2002). 
2 5  Merchant, K.A. (1997). Modern Management Control Systems. Text and Cases. Upplaga 1. New 

Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
2 6  Sjögren, H. (2003). ”Långsiktighet på väg ersätta kvartalskapitalism”. Svenska Dagbladet. 2003-01-

21 [www]. Hämtat 2003-02-17 från http://www.svd.se/dynamiskt/Kultur/did_4671968.asp. 
2 7  Merchant, K.A. (1997). 
2 8  Ibid. 
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Argumentation för kortare informationsintervall 
En marknad anses vara effektiv då marknadspriserna fullständigt återspeglar all till-
gänglig information. Med detta menas att det på en sådan marknad inte bör finnas 
tv ivel om att priserna är rätt värderade.29 När ny och överraskande information blir 
tillgänglig handlar investerare på dessa uppgifter enbart fram tills förtjänsten av in-
formationen hunnit bakas in i aktiepriset och blivit korrekt avspeglande, en så gott 
som ögonblicklig justering (se En effektiv kapitalmarknad, s 31). Då offentlig t till-
gänglig information, såsom resultatrapporter, är gratis för såväl professionella inve-
sterare som allmänheten att uppbringa innebär det, enligt Ball, att eventuella för-
tjänster baserade på den kostnadsfria informationen inte heller är möjliga att göra. 
Den ekonomiska information som ges till marknaden bör således teoretiskt sett inte 
ge upphov till särskilt stora eller ihållande reaktioner och svängningar i aktievärde om 
den finansiella marknaden är effektivt fungerande.30 

Förändringar i aktiekurser utgör reaktioner på diversifierade omständigheter 
runt om i världen som anses kunna få betydelse för det enskilda företagets verksam-
het. Politiska händelser, inflation och konjunktur – i såväl hemlandet som övriga län-
der –, kapitalmarknadsförhållanden såsom räntenivåer liksom de övriga finansbörser-
nas läge är några av de faktorer som påverkar kursutvecklingen på Stockholms Fond-
börs.31 Vi undrar emellertid om volatiliteten på börsen skulle kunna reduceras genom 
ytterligare offentliggörande av de noterade bolagens finansiella information? Mer 
publicerad finansiell information borde kunna ge flackare svängningar i aktievärde. 
Den vanligaste rapporteringsformen är idag kvartalsrapporter, enligt såväl Lindsten 
som Stockholmsbörsen lämnar endast ett av de idag börsnoterade företagen fullstän-
diga offentliga månadsrapporter.32 Följden av den mer frekventa rapporteringen, vil-
ken har pågått sedan 1998, har blivit en stabilare aktiekurs med lägre volatilitet.33 Så 
är egentligen kvartalsrapportering det mest optimala sättet för publika företag att rap-
portera till sina externa intressenter? De många vinstvarningar som idag är vanligt 
förekommande kan vara ett troligt tecken på att tidsintervallet mellan publicering av 
finansiella rapporter är för långt. För många resultatpåverkande händelser hinner in-
träffa innan nästa rapport offentliggörs. Det ekonomiska innehållet i delårsrapporterna 
håller sig tydligen inte aktuellt fram till nästa rapporteringstillfälle – stoftet mättar 
in te aktiemarknadens ”informationshunger”. Att vissa storföretag, exempelvis Nokia, 
väljer att genomföra prognosuppdateringar, s k halvkvartalsrapporter, mellan de fi-
nansiella rapporterna där efterfrågan, försäljning och tidigare lämnade prognoser 
kommenteras skulle också kunna tyda på detta, liksom volatiliteten i sig . Antalet bo-
lag som väljer att förutom kvartalsrapporter även publicera försäljningsstatistik och 
orderingång med täta mellanrum har ökat sedan slutet av 1990-talet. Idag delger 

2 9  Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D. (1999). Essentials of Corporate Finance. Upplaga 2. 
Boston: Irwin/McGraw-Hill. 

3 0  Ball, R. (1994). ”The theory of Stock Market Efficiency: Accomplishments and Limitations” i  
Stern, J. M. & Chew Jr, D. H. (red) The Revolution in Corporate Finance. (1998). Upplaga 3. 
Malden: Blackwell Publishers.  

3 1  Karlsson, I. (2000). Aktiehandboken. Lär dig spara i aktier. Upplaga 3. Stockholm: Aktiespararnas 
Bokförlag.  

3 2  Lindsten, P. O. (2003). ”Tätare rapporter lugnar marknaden”. Veckans Affärer. Januari, nr 4.; Malm-
qvist, P. (2003). 

3 3  Lindsten, P. O. (2003). 
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dessutom mer än 75% av börsbolagen framåtblickande information i sina delårsrap-
porter trots att Stockholmsbörsen inte ställer krav på att sådan information ska läm-
nas.34 Den enda tänkbara anledning vi ser till detta är just att företag härigenom försö-
ker tillfredsställa marknadens informationsbehov. 
 
2000-talets informationstekniska möjligheter 
Då företag sannolikt tar fram ekonomiska uppgifter för internt bruk oftare än kvar-
talsvis, vilka även skulle kunna platsa i en offentlig rapport ifrågasätter vi varför 
dessa inte skulle kunna redovisas även externt? Uppgifterna torde vara enkla att pub-
licera, framförallt om de redan är framtagna och med dagens tekniska möjligheter 
borde det vara tämligen enkelt att ta fram dessa uppgifter. Vad skiljer innehållet i 
denna interna rapportering från innehållet i det material som företag offentliggör i 
exempelvis kvartalsrapporter? 

Det bör dessutom ligga i bolagens intresse att förebygga spekulationer om före-
tagets finansiella ställn ing då felaktig ryktesspridning kan få förödande konsekvenser 
i affärsvärlden. Spekulationsartade diskussioner förekommer idag inför resultatpubli-
ceringen som inte sällan är det enda tillfälle då företaget verkligen blottar sig själv 
och sitt inre för allmänheten. Bolagen skulle kanske kunna upplevas som mer transpa-
ranta om de var mer villiga att lämna ifrån sig ekonomisk information vid fler tillfäl-
len än kvartalsvis då den ekonomiska ställn ingen offentliggörs. Färskare information i 
kombination med fler rapporter skulle dessutom kunna minska behovet av vinstvar-
ningar och prognosuppdateringar, vilka inte skulle vara lika nödvändiga om den in-
formation som offentliggörs är mer aktuell och uppdaterad. Att börja rapportera mer 
frekvent skulle emellertid , enligt Lönnqvist, in te kunna ske helt oproblematiskt. T ex 
är värden som kräver periodisering en inte helt lätt u tmaning, men dock något som är 
nödvändigt att ta sig an.35 

Under senare år har spridning av delårsrapporter via Internet ökat kraftigt och 
detta är förmodligen det ledande distributionssättet idag.36 Den uppmärksamhet som 
presentationen av kvartalsrapporter idag ofta får i form av exempelvis presskonferen-
ser med deltagande VD och övrig stab är kanske inte möjlig att få till stånd oftare än 
vad som redan sker. Det skulle dock kunna vara tänkbart att mindre omfattande, men 
mer frekvent förekommande presentationer skulle kunna utföras direkt på börsbola-
gens hemsidor. 

 
Bättre teknik nu än förr 
Kravet från Stockholmsbörsen att noterade svenska bolag ska rapportera kvartalsvis 
tillkom 1999,37 men rapporteringsformen rekommenderades av börsen tidigare än så, 
dock inte officiellt. Enligt utsago från börsen drevs frågan bl a under seminarier där 
representanter från börsbolagen deltog.38 Som vi ser det är dagens tekniska möjlighe-
ter betydligt bättre och vidare och medger större möjligheter än vad det troligen gjor-
des när Stockholmsbörsen började förespråka kvartalsvis rapportering. Vi menar att 

3 4  Malmqvist, P. (2003). 
3 5  Lönnqvist, R. (2002). 
3 6  Malmqvist, P. (2003). 
3 7  Ibid. 
3 8  Enligt upplysning som efter förfrågan lämnats oss av representant från Stockholmsbörsen. 
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företagens tekniska system borde ha utvecklats och nu vara kapabla att presentera 
rapporter tätare än vad som görs. Det är enligt oss därför mycket möjlig t att det rap-
porteringsintervall som ansågs optimalt för ett antal år sedan inte längre är detsamma 
idag. 
 

Önskemål från analytiker och placerare 
Amerikanska placerare och analytiker har i undersökningar framfört önskemål om att, 
utöver den finansiella information som ges i delårsrapporter, få tillgång till tilläggsin-
formation, vilken skulle underlätta deras prognosarbete. De hade gärna sett bättre 
information om företags affärsidé, strategier och mål, men vill även veta vilka medel 
som planerar användas. Informationen bör dessutom formuleras så att företagens ut-
veckling kan utvärderas mot avsikterna. Andra önskemål som framförts är t ex bättre 
rörelsegrensrapportering och redovisning av satsningar på personalutbildning, miljö-
effekter av verksamheten – uppgifter som kan vara av betydelse för prognoser. Annan 
tilläggsinformation som uppges vara av intresse är bättre redogörelser för varför re-
sultatet blev som det blev, t ex om en resultatförändring beror på volymvariation eller 
förändring i pris. Edenhammar och Hägg menar dock att det kommer dröja innan 
ovanstående information normeras och påpekar att det är viktigt att redovisningen 
in te tillåts sväva ut för att tillgodose andra intressen än aktiemarknadens. Naturligtvis 
bör informationsspridande dessutom ske inom ramen för vad som inte skadar bolaget 
ur konkurrenssynpunkt.39 

All företagsvärdering är baserad på prognoser över framtida vinster och/eller 
kassaflöden, den historiska redovisningen fungerar utan tvivel som huvudsakligt un-
derlag för prognoserna. Årets vinst liksom företagsutvecklingen under de senaste åren 
inklusive utvecklingen av olika nyckeltal, avkastning på sysselsatt eller eget kapital, 
skuldsättn ingsgrad m m utgör en stor del av prognosbasen. Analytiker använder fö-
retags successiva avrapportering av deras ekonomiska utveckling för att kontrollera 
hur väl utvecklingen följer de prognoser analytikerna tidigare gjort. Företag försöker i 
allmänhet förklara sin resultatu tveckling i årsredovisningar och delårsrapporter, men 
de amerikanska analytikerna efterfrågar också att företagsledningarna på ett pedago-
giskt sätt försöker sätta resultatet i ett större sammanhang så att de på ett bra sätt kan 
utvärdera bolagens utveckling mot de förväntningar som prognostiserats.40 
 

Finns det ett optimalt rapporteringsintervall? 
Med anledning av ovan förda problemdiskussion menar vi att det vore intressant att 
undersöka vad som föranleder det rapporteringsintervall som dagens börsnoterade 
företag begagnar sig av. Är detta överhuvudtaget något som bolagen funderar över 
eller accepteras bara gängse rapporteringstraditioner? Överväger man överhuvudtaget 
andra alternativa intervall för rapportering? Är innehållet i dagens rapporter verkligen 
det korrekta med hänsyn till aktiemarknadens informationsbehov? 

Vi vill komma fram till om det kan sägas finnas ett optimalt rapporteringsinter-
vall, d  v s ett in tervall med vilket såväl företagen som deras externa intressenter gyn-
nas och där volatiliteten begränsas. Vi eftersträvar att undersöka om den kvartalsvisa 

3 9  Edenhammar, H. & Hägg, I. (1997).; Edenhammar, H. (1997). 
4 0  Edenhammar, H. (1997). 
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rapportering som idag förekommer är den optimala eller om det finns ett mer gynn-
samt intervall? Vi väljer att definiera ”det optimala” som det bästa ur aktiemarkna-
dens41 synvinkel, vilket innebär att hänsyn måste tas till f lera skilda intressenters 
informationsbehov. 

Med optimalt rapporteringsintervall menar vi det förfarande där företagens 
”kostnader” för att presentera finansiell information överensstämmer med de ”intäk-
ter” informationsintressenterna får av densamma. I takt med teknikens framsteg tycks 
det oss som att även företagens framtagningskostnader borde ha reducerats och där-
igenom torde väl också den optimala tidpunkten ha förflyttats i enlighet med föränd-
ringen. Vi vill emellertid inte att informationspubliceringen ska innebära att företa-
gens konkurrenskraft och investeringsbenägenhet hämmas. Flera faktorer måste alltså 
avvägas för att en bedömning om vad som kan anses optimalt ska kunna göras. 
 

4 1  Givetvis är det tänkbart att andra av kapitalmarknadens delmarknader (t ex obligationsmarknaden) 
har intresse av börsbolagens externa rapporter, men vi väljer att i uppsatsen utgå från det pri-
mära intresset vilket vi menar återfinns hos aktiemarknadens intressenter. 
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Problemformulering 
Det problem som vi i denna magisteruppsats ämnar utreda lyder: 
För att få en så effektiv aktiemarknad som möjligt – med vilket tidsintervall bör börs-
noterade företag offentliggöra finansiella rapporter? 
 
Vi ämnar finna svar på vår frågeställn ing genom följande delfrågor: 

• Skulle tätare informationstillkomst begränsa volatiliteten på aktiemarknaden? 
• Varför rapporterar börsnoterade företag med det intervall de gör? 
• Vad hindrar börsföretag från att genomföra tätare rapportering? Om det är 

utförbart, varför rapporterar börsbolagen inte oftare än kvartalsvis? 
• Vilket informationsbehov har aktiemarknadens aktörer? Skiljer sig detta från 

innehållet i dagens externa rapporter? Vilken information ger aktiemarknaden 
bra prognosmöjligheter? 

 
 
Syfte 
Vårt syfte är att u treda vilket rapporteringsintervall som ur marknadens effektivitets-
synpunkt är optimalt för börsnoterade företag att använda sig av; det är således ur 
detta perspektiv vi väljer att angripa vårt problemområde. Vi ämnar även klargöra 
vilken typ av information marknadsaktörerna bör erhålla för att få en så rättvisande 
företagsbild som möjligt. Om det optimala rapporteringsintervallet inte visar sig vara 
förenligt med dagens rapporteringssätt vill v i även få förståelse för vad det är som 
hindrar företagen från ett genomförande av denna rapportering. 
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METODBESKRIVNING 
 

 
 
Referensram 
Vi är medvetna om att vi inte angriper vår problemställn ing förutsättn ingslöst. Vårt 
resultat lär färgas av våra värderingar och åsikter liksom tidigare erfarenheter.42 Ge-
nom vårt uppsatsarbete går vi in i en specifik situation som vi mer eller mindre kom-
mer att påverka. Vi avgör vilka frågor som de utvalda respondenterna ska besvara och 
därigenom styr vi u tfallet av vår undersökning. Således blir ”verkligheten” då bero-
ende av oss som forskare och hur vi väljer att uppfatta den. Eriksson och Wieder-
sheim-Paul menar att verkligheten sålunda blir en social konstruktion.43 Hur vi 
uppfattar problemet kommer därmed med största sannolikhet att inverka på hur upp-
satsen ter sig . T ex har en stor del av vår kunskapsstomme bildats genom det vi lärt 
oss under vår utbildningstid . Den forskningsfråga som företagsekonomiutbildningen 
vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) slutligen mynnat ut i är därmed en följd av 
att vi under studietiden vidgat våra kunskapsvyer och härigenom stött på ett problem-
område som vi vill fördjupa oss i. Innehållet i de kurser vi läst har således påverkat 
oss i valet av forskningsfråga och även hur vi gripit oss an problemet och hur vi tolkat 
empirin. Även den teori vi erhållit genom vår litteraturgenomgång präglas av de per-
spektiv respektive författare har haft under sina studier. För att få en bredare situa-
tionsuppfattning har vi därför arbetat med att finna flera skilda sekundärkällor som 
styrker samma påstående; härmed inte sagt att det är ointressant med källor som har 
skilda åsikter. 

Eftersom vi är medvetna om att vår ovan beskrivna referensram påverkar vårt 
uppsatsskrivande har vi eftersträvat att upprätthålla denna medvetenhet uppsatsen 
igenom och så långt som möjligt försökt vara färglösa i vår tolkning. Viss ofrivillig  
påverkan har troligen förekommit, men vi hoppas ändå att denna begränsats av vår 
insikt. 
 
 
Sekundärdata 
För att kunna genomföra en så relevant undersökning som möjlig t inledde vi vårt 
uppsatsarbete med att systematiskt bearbeta redan tillgänglig information och data 
som vi ansåg skulle kunna få betydelse för vår forskning. Genom traditionell littera-
turgenomgång samt sökningar i elek troniska databaser har vi försökt bredda våra 
kunskaper i ämnet. Vi har orienterat oss inom området och har härigenom lyckats 
skapa oss en bild av vad som tidigare beforskats. På så sätt har vi kunnat kartlägga 
om och i så fall hur andra hittills har gripit sig an vårt problemområde. Genom denna 

4 2  Sjöström, U. (1994). ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar”. Starrin, B. & Svensson, P-G. 
(red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur. 

4 3  Eriksson, L. T. & Weidersheim-Paul, F. (1997). Att utreda, forska och rapportera. Upplaga 5:2. 
Malmö: Liber Ekonomi. 
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kunskapsdykning har vi kunnat ringa in vår frågeställn ing, men har även erhållit teo-
retiskt material som vi nyttjat vid vår analys av den insamlade primärdatan. 
 
Primärdata 
För att bidra till att ny kunskap tillförs på området och för att kunna besvara vår frå-
geställn ing på ett tillfredställande sätt krävs att vi förutom sekundär data även begag-
nar oss av primär information som är specifikt framtagen för vår uppsats och fråge-
ställn ing. Detta är något som vi valt att göra genom att angripa problemet med hjälp 
av kvalitativa data.  
 

Kvalitativa värden 
Kvalitativa undersökningar utgår ifrån vad människor säger, skriver och gör varpå 
man beskriver situationer utifrån de studerades perspektiv . Avsikten med en kvalitativ  
syn är att u ttyda och förstå fenomen, att söka förstå och analysera helheten.44 Vår 
in tention med uppsatsen är alltså inte att statistiskt bevisa eller kvantifiera vissa före-
teelser utan arbetet syftar istället till att med våra respondenters hjälp klargöra huru-
vida dagens rapporteringsförfarande är det optimala eller ej. Kvalitativa förfaringssätt 
fokuseras ofta på hur inblandade personer ser på, upplever och bedömer en situation 
och baseras således på subjektiva uppfattningar.45 Kvaltiativa data är det vi menar 
passar bäst för den karaktär vår magisteruppsats har. Som tidigare nämnts vill v i även 
genom undersökningen analysera vilken information som behövs för att marknads-
aktörerna ska kunna utföra tillräckligt trovärdiga prognoser. Vi vill alltså se hur en 
viss aspekt – rapporteringsintervallet – förhåller sig till helheten – aktiemarknaden – 
istället för att isolera en viss aspekt ifrån sin omgivning och endast fokusera på 
aspekten i sig .46 
 

Val av respondenter 
Vi har varit i kontakt med ett antal börsbolag noterade på Stockholms Fondbörs A- 
och O-listor. Såväl större, internationellt verksamma bolag som mindre bolag valdes 
ut genom adressökning på Internet. Vårt enda egentliga krav på företagen var emel-
lertid en notering på Stockholmsbörsen eftersom vi bedömde samtliga börsföretag 
vara lämpliga representanter för denna. Då vi eftersträvat att b ilda oss en uppfattning 
om hur marknaden ser på ett fenomen har vi emellertid inte enbart fokuserat på hur 
börsnoterade företag ställer sig till vår forskningsfråga. I samråd med Hubert Fromlet, 
adjungerad professor vid BTH och tillika chefsekonom vid FöreningsSparbanken, har 

4 4  Se vidare Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekono-
mer. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur.; Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och 
avhandlingar med stöd av IT och Internet. Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur.; Patel, R. & Da-
vidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur. 

4 5  Se vidare Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999).; Starrin, B. (1994). ”Om distinktionen kvalitativ – 
kvantitativ i social forskning”. Starrin, B. & Svensson, P-G. (red). Kvalitativ metod och veten-
skapsteori. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur. 

4 6  Eneroth, B. (1984). Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod. Upplaga 1. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
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vi diskuterat oss fram till ett antal övriga för vår undersökning lämpliga respondenter. 
Vår intention har således varit att även ta reda på vilken inställn ing ett antal av börs-
bolagens externa intressenter har till informationsspridning. Bland dessa intressenter 
återfinns representanter för Aktiespararnas Riksförbund, fondförvaltare, företrädare 
för Stockholms Fondbörs, börsanalytiker och ekonomijournalister. På detta sätt vill v i 
få en bredare inblick i hur marknadens olika aktörer förhåller sig till vårt forsknings-
område och vi bedömer våra respondenter som två ”motpoler” på aktiemarknaden. Vi 
hyser därmed hopp om att få tillgång till o lika, för vår undersökning lämpliga, organi-
sationers och människors perspektiv och inställningar för att härigenom erhålla ett så 
fullgott forskningsmaterial som möjligt och förhoppningsvis även få en djupare för-
ståelse. För att respondenterna ska känna sig så komfortabla som möjlig t i sitt besvar-
ande har vi valt att behandla deras svar konfidentiellt. 
 

Mätinstrument 
Vår avsikt har varit att föra fullödiga resonemang med ett flertal respondenter med 
skilda erfarenheter och bakgrunder. Eftersom de personer vi varit i kontakt med inte 
finns i vår omedelbara närhet och troligen är mycket upptagna och idogt arbetande 
människor har vår undersökning utförts på distans via e-post och med vanlig post-
gång. Vi har arbetat fram intervjubetonade frågeformulär (se Bilagor s 65f) som be-
står av öppna frågor av standardiserad karaktär, vilket innebär att ordningsföljden i 
förhand är bestämd.47 För att borga för rätt val av frågor utgick vi ifrån vår 
problemformulering och våra delfrågor och tänkte igenom vilka frågor som skulle 
vara lämpliga att ställa för att erhålla tillräckligt underlag från våra respondenter. Vi 
förbehöll oss möjligheten att åter ta kontakt med respondenterna i de fall det fanns 
behov av kompletteringsunderlag, t ex då en viss följdfråga kändes passande att ställa. 
Detta har inneburit att v issa frågeformulär fått drag av semistandardiserad typ, men 
ändå haft en låg grad av strukturering.48 Eftersom våra respondenter härrör från något 
skilda yrkesområden och representerar vitt skilda organisationer skiljer sig det inter-
vjubetonade frågeformuläret dessutom något åt beroende på vilken kategori vi menar 
respondenten tillhör. Vi är givetvis medvetna om att våra färdigformulerade intervju-
frågor kan tolkas olika av våra respondenter som givetvis har skilda föreställn ings-
världar. Vi har emellertid eftersträvat att u tnyttja denna medvetenhet genom att för-
tydliga och konkretisera våra frågeställn ingar för att så långt som möjlig t undvika 
missförstånd och felto lkningar.49 För att y tterligare minimera risken för detta genom-
förde vi inför utskicken av våra frågeformulär en mindre pilotundersökning bland 
lämpliga personer i vår omgivning. Att fysisk kontak t med våra respondenter inte har 
förekommit och att möjligheten till spontan kommunikation därmed har reducerats är 
också något vi har haft i åtanke då vi tolkat respondenternas svar. 

De personer som vi närmat oss vid de börsnoterade företagen har innehaft höga 
poster såsom ekonomichefer och vice verkställande direktörer. Vi har adresserat 
dessa, men samtid igt bett personerna förmedla det intervjubaserade frågeunderlaget 
till den person inom organisationen som bedömts vara mest lämplig att svara på frå-
gorna. Kontakterna har skett via e-post med bifogade frågeformulär och de potentiella 

4 7  Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1999). 
4 8  Ibid.; Patel, R. & Davidsson, B. (1994). 
4 9  Eneroth, B. (1984). 
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respondenterna gavs cirka två arbetsveckors svarstid , vilket var mer än tillräckligt då 
personerna var svarsbenägna. 

Den andra kategorin respondenter valde vi att förutom via e-post kontakta även 
brevledes med anledning av dessa personers formodade upptagenhet, respondenterna 
erhöll också ett frankerat svarskuvert. Vår förhoppning med detta tillväggagångssätt 
var att fler alternativa svarsmöjligheter skulle underlätta respondenternas besvarande 
då den egna ansatsen härigenom skulle minskas. Dessa respondenter gavs inlednings-
vis två veckors svarstid. Då svarsperioden emellertid sammanföll med helgdagar vi-
sade sig denna svarstid vara i underkant tilltagen och en påminnelse behövlig för att 
vi skulle erhålla svar från samtliga kategorier externa intressenter. 
 
 
Bearbetning av empiri 
I ett försök att uttyda hur de olika marknadsaktörerna ser på problemområdet valde vi 
att sammanställa vårt empiriska material genom en uppdelning i två respondentgrup-
per – företagen och deras externa intressenter. Sammanställn ingen genomfördes i 
båda fallen fråga för fråga för att v i skulle erhålla en så god överblick av det insam-
lade materialet som möjlig t. I företagsrespondenternas fall ställdes samma frågor till 
samtliga respondenter, vilket gjorde denna empiriska sammanställning enkel. Emel-
lertid har något skilda frågor ställts till de externa intressenterna och därför krävdes 
här ett något annorlunda, men ändå likartat, tillvägagångssätt. Vi har kunnat uttyda 
vissa likheter bland de ställda frågorna trots att dessa skiljt sig åt beronde på vilken 
kategori respondenterna tillhör (Aktiespararnas Riksförbund, börsanalytiker och fond-
förvaltare, företrädare för Stockholms Fondbörs samt ekonomijournalister). Vi redo-
visade var fråga för sig, precis som för företagsrespondenterna, men grupperade 
sammanställn ingen efter de frågor som i vårt tycke följde samma mönster. Utifrån 
våra båda sammanställn ingar arbetade vi sedermera fram vår empiriska beskrivning 
genom att uttyda olika klustergrupper av likartade frågor. Även den empiriska be-
skrivningen är indelad i två respondentgrupper för att tydliggöra eventuella skillnader 
mellan våra ”motpoler”.  
 
 
Hur vi analyserade 
I vårt analysavsnitt to lkade vi vårt empiriska material och utläste intressanta aspekter 
ur detta med hjälp av det teoretiska stoff vi redogjort för och bedömt som lämpligt för 
vår uppsats. För att strukturera vår analys och förstärka den röda tråd vi eftersträvat 
att ha i uppsatsen tog vi utgångspunkt i våra delfrågor och resonerade kring vardera 
fråga för sig. Vår förhoppning med detta tillvägagångssätt var att det ska medföra 
tydlighet och bidra till att skapa god förståelse för vårt förda resonemang. 
e
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TEORETISK BESKRIVNING 
 

 
 
Företags externa redovisning 
Redovisningens användning 
Med redovisning menas normalt bearbetning och rapportering av uppgifter rörande ett 
företags verksamhet. Företrädesvis är dessa uppgifter av ekonomisk art. En redovis-
ning talar om hur det har gått och bygger på vad som varit och utgör en del av under-
laget till p lanering för den fortsatta verksamheten. Beroende på till vad det redovisade 
ska användas skiljs på extern och intern redovisning. Extern redovisning riktar sig till 
utomstående, d v s aktieägare, leverantörer, stat och kommun m fl. Årsredovisningar 
och delårsrapporter är exempel på information som redovisas externt och dessa ska ge 
en rättv isande bild av hur det har gått för företaget så att u tomstående med dem som 
underlag kan ta ställn ing till hur de ska förhålla sig till företaget. Den interna redovis-
ningen är i sin tur avsedd för de personer i företaget som ska besluta om hur verk-
samheten ska bedrivas. Gränsen mellan extern och intern redovisning kan vara fly-
tande. Den externa redovisningen används även internt medan den interna redovis-
ningen i regel inte alls står till förfogande för utomstående, hur användbar den än 
skulle vara för dessa. De interna rapporterna kan nämligen vara av sådan karaktär att 
det skulle skada företaget ifall de kom till exempelvis konkurrenters kännedom.50 

De flesta externa intressenter vill k largöra om ett företag har en god ekonomisk 
ställn ing, men redovisningens användning skiljer sig från ett sammanhang till ett an-
nat. För aktieanalytiker har redovisningen just en analytisk funktion – de ska värdera 
och förutsäga kassaflöden i ett företag och därigenom försöka motivera aktievärden. 
Det finns inget automatiskt samband mellan det redovisade resultatet för en period 
och framtida kassaflöden utan redovisningen är ett v iktigt underlag parallellt med 
andra. I andra sammanhang är redovisningens värde betydligt högre, som i de direkta 
rätts- och kontraktsfunktioner redovisningen har genom t ex skattesystemet och 
banktillsynen. Det bör således för ett redovisningssystem med direkta rättsverkningar 
ställas särskilda krav på stabilitet, tydlighet och förutsägbarhet. Givetvis ska inte hel-
ler redovisningsregler som styr den del av redovisningen som påverkar analytikernas 
arbete med att göra prognoser vara instabila, oklara och oförutsägbara.51 
 

Vem styr informationen? 
Hittills har börsbolagens externa information i stort styrts av bolagen själva. I Sverige 
har dessutom statsmakten och Bokföringsnämnden i stor utsträckning påverkat via 
lagstiftning. Dessutom har Redovisningsrådet i uppgift att u tfärda redovisningsnor-
mer för de publika företagen. De flesta är överens om att börsbolagens externa infor-
mation i första hand ska tillgodose aktiemarknadens intressen. Företagen, som således 

5 0  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). Årsredovisningen – en introduktion. Upplaga 10. Malmö: 
Liber Ekonomi. 

5 1  Östman, L. (1997). ”Normgivarna och makten”  i Edenhammar, H. & Hägg, I. (red.). Makten över 
redovisningen. Upplaga 1. Stockholm: SNS Förlag. 
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är producenter av informationen, försöker alltså tillfredsställa aktiemarknadens behov 
och därför krävs det att de har en realistisk uppfattn ing om placerarnas och analyti-
kernas informationsbehov, något som emellertid har ifrågasatts då årsredovisningar 
och delårsrapporter kritiseras för att in te vara tillräckligt kundorienterade. Ett ökat 
in tresse från analytiker och placerare att påverka bolagens information har framträtt.52 
 

Gällande lagar och regler 
Lagar inom redovisningsområden är ofta ramlagar där lagstiftaren hänvisar till praxis 
och god sed.53 För att k larlägga vad som får och inte får redovisas räcker det således 
in te att endast studera lagar och förarbeten till lagar, även anvisningar och rekom-
mendationer från ett antal halvstatliga och fristående organ inom redovisningsområ-
det måste iakttas. De bestämmelser som påverkar företagens redovisning finns i flera 
olika lagar t ex Bokföringslagen (BFL), årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebo-
lagslagen (ABL).54 Dessa hör till civ illagstiftningen som vid redovisning syftar till att 
skydda ägare och långivare från skönmålning av verksamheten – från att tro att före-
taget presterat bättre än vad det i realiteten gjort.55 Att skriva lagar beträffande 
årsredovisningens och annan extern redovisnings utformning som passar alla bolag – 
från stora koncerner till små börsbolag med ett mindre antal anställda – är ingen lätt 
uppgift. Problemet har försökt lösas genom att utforma mallar för balans- och resul-
taträkningar som företag rekommenderas använda i tillämpliga delar. Syftet med 
mallarna är att ge en miniminivå för den öppenhet bolagen måste visa samt att göra 
det lättare för läsaren att jämföra olika bolag.56 
 
Stora och små aktiebolag 
Lagen skiljer på två slags aktiebolag, de publika som har rätt att inbjuda 
allmänheten att teckna eller förvärva aktier i bolaget och de privata vars aktier inte 
finns allmänt tillgängliga. Alla börsnoterade bolag är således publika. Aktiebolag är 
skyldiga att upprätta årsredovisning, förutom balans- och resultaträkning ska denna 
även innehålla en förvaltningsberättelse, en revisionsberättelse och en rad ytterligare 
upplysningar om verksamheten (se Årsredovisningen s 26f). Större aktiebolag57 har 
s k utvidgad informationsskyldighet och måste presentera en kassaflödesanalys i sin 
årsredovisning, avge delårsrapporter och ha minst en auktoriserad revisor. Att de 
större bolagen måste uppfylla strängare krav än övriga beror på att deras verksamhet 
eller inflytande är så stort och berör så många människor att lagens minimikrav inte 
bedöms ge tillräcklig  insyn och skydd för utomstående. 58  
 

5 2  Edenhammar, H. (1997). 
5 3  Lönnqvist, R. (2002). 
5 4  Ibid. 
5 5  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). 
5 6  Lönnqvist, R. (2002). 
5 7  Till större aktiebolag räknas de som uppfyller något av följande villkor: 1) Tillgångarnas nettovärde 

är enligt de senaste två balansräkningarna större än 1 000 gånger basbeloppet för den sista må-
naden av respektive räkenskapsår. 2) Antalet anställda under senaste två räkenskapsåren har i 
medeltal varit fler än 200. 3) Bolagets aktier noteras på fondbörs eller fondhandlarlista. 

5 8  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). 

Formaterade: Punkter  och  numrering
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Öppenheten betraktas olika av uppdragsgivaren och uppdragstagaren, speciellt när 
relationer visas offentlig t. Kapitalmarknaderna, särskilt aktiemarknader, har sin syn 
på öppenhet och informationsbehov medan de informationsgivande företagen har sin 
syn på vad som utifrån deras utgångspunkt är skälig rapportering. Även synen på be-
hovet av omfattande reglering skiftar. Enligt Östman anser en del makthavare och 
forskare det naturligt att identifiera sig med ett kollek tivs behov av ordning och utgår 
därmed ifrån att denna ordning inte kan bevaras utan detaljerade regler för enskilda 
aktörer. Andra redovisningsinriktade forskare tillbakavisar dock att reglering behövs i 
större omfattn ing. Viss lagstiftning anses vara acceptabel, men de menar att normgi-
vande organ därutöver gör lika mycket skada som nytta, i varje fall vad gäller infor-
mationsbehoven på aktiemarknaderna där marknadskrafterna bedöms sköta regler-
ingen.59 
 
Redovisningsnormering 
Institu tionalisering och internationalisering  
Aktiemarknaden har blivit allt v iktigare för näringslivets kapitalförsörjning, vilket går 
hand i hand med att aktieägandet institu tionaliseras och att ägandet har kommit längre 
bort från företagen. Det kraftigt ökade inslaget av utländska institu tioner bland ägarna 
framhäver detta ytterligare. Nästan en tredjedel av aktierna på Stockholmsbörsen ägs 
av utländska placerare och globaliseringen tycks fortsätta, vilket innebär att u tländska 
aktörer får en allt tydligare roll på den svenska aktiemarknaden. Denna utveckling 
ökar kraven på att den information börsföretagen lämnar ifrån sig ska vara tillförlitlig , 
lättbegriplig och jämförbar. Placerare vill t ex kunna jämföra företaget med dess kon-
kurrenter, både de nationella och de utländska, utan att behöva sätta sig in i v ilka re-
dovisningsprinciper företaget tillämpar. Det är därför angeläget att även ha ett inter-
nationellt perspektiv vid utformningen av den svenska normgivningen på redovis-
ningsområdet.60 

Då svenska företag i allt större utsträckning måste vända sig utomlands för att 
säkra sin kapitalförsörjning krävs att de utländska placerarna har förtroende för 
svenska bolags redovisning. Om de behöver sätta sig in i för vårt land specifikt gäl-
lande redovisningsprinciper kan svenska företag ges högre riskpremie, något som 
leder till höga kapitalkostnader för företagen. Redovisningsnormeringen måste därför 
utgå från internationella standards och International Accounting Standards Board 
(IASB),61 f d International Accounting Standards Committee (IASC),62 har fått en 
stark ställn ing som internationell normgivare på redovisningsområdet. Den interna-
tionella organisationen för tillsynsmyndigheterna på det finansiella området, Interna-
tional Organization of Securities Commissions (IOSCO), har avtalat med IASB att 
deras standards ska accep teras för internationellt bruk förutsatt att ett antal rekom-

5 9  Östman, Lars. (1997). 
6 0  Se vidare Edenhammar, H. & Hägg, I. (1997).; Edlund, B. (1997). ”Den svenska normgivningen i ett 

internationellt perspektiv” i Edenhammar, H. & Hägg, I. (red). Makten över redovisningen. 
Upplaga 1.  Stockholm: SNS Förlag. 

6 1  Se vidare Edenhammar, H. & Hägg, I. (1997).; Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. 
(2001). Financial Accounting Theory and Analysis. Text cases and readings. Upplaga 7. New 
York: John Wiley & Sons, Inc.; Östman, L. (1997). 

6 2  IASB. [www]. Hämtat 2003-05-29 från  http://www.iasc.org.uk/cmt/0001.asp?n=89&s=9202629&s 
c={0DFD3701-4AFB-459E-A39C-32792F9D341B}&sd=470096725. 
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mendationer omarbetas. Likaså har den internationella börsfederationen, International 
Federation of Stock Exchanges (FIBV), och EU-kommissionen ställt sig bakom 
IASB. Det finns således goda utgångspunkter för att IASB:s standards kommer att bli 
ledande internationella redovisningsnormer. Den svenska normgivningen bör sålunda 
ligga så nära IASB som möjligt. Det är speciellt betydelsefullt i små länder som Sve-
rige att normerna anknyter till in ternationell utveckling. Samspelet mellan internatio-
nella och nationella standards har blivit allt v iktigare, men samtidigt mer komplicerat 
i och med den ökade aktivitetsnivån på den internationella sidan.63 
 
Sanktionssystem 
För att bibehålla förtroendet för svensk aktiemarknad är det också viktigt att de 
svenska företagen verkligen följer normerna, vilket kräver ett sanktionssystem. Detta 
ansvar har Stockholms Fondbörs åtagit sig och ser genom normgivning och övervak-
ning till att börsbolagen följer Redovisningsrådets rekommendationer. Inom börsen 
finns en disciplinkommitté som har rätt att u tdöma vite och i sista hand avregistrera 
bolaget om man finner att det utan rimlig anledning avviker från dessa börskrav och 
normer.64 

Redovisningsnormering anses ske bäst genom självreglering, vilket innebär att 
marknadens aktörer själva sätter upp regler och ser till att de efterlevs. Fördelen med 
detta system är att det är effektivare och smidigare än ett statlig t med anledning av sin 
närmare kontakt med marknaden. Samtidigt är det av samhällsintresse att det finns 
fungerande normgivning och sanktionssystem eftersom det är viktigt att bolagen får 
en god riskkapitalförsörjning till r imlig kostnad. Staten bör därför ha en övervakande 
roll, v ilken t ex kan spelas av Bokföringsnämnden som i sin tur kan vända sig till re-
geringen för åtgärder om självregleringen inte fungerar som avsett.65 Redovisningsrå-
det verkar först och främst för normgivning beträffande publika företag och fokuserar 
på de analytiska behov kapitalmarknadernas aktörer har. De grundläggande mål- och 
in tressekonflikterna mellan de olika parterna är en viktig men opåverkbar arbetsförut-
sättning. Den mest grundläggande uppgiften en nationell normgivare för kapitalmark-
naderna har är att b idra till jämförbarhet mellan företag så att likartade transaktioner 
redovisas på samma sätt i alla företag. Jämförbarhet bör även gälla på internationell 
nivå, vilket dock kan vara mycket svårt att uppnå. Det är emellertid viktigt att inte 
börskraven blir alltför omfattande beträffande t ex tilläggsinformation eftersom sy-
stemet då kan kännas tungt och svårhanterligt för alla parter. En normgivare bör där-
för fråga sig om något verkligen behöver regleras och undvika att reglera alltför 
många detaljer.66 Stockholms Fondbörs har ett starkt egenintresse av att det finns väl 
fungerande självreglering på redovisningsområdet då detta påverkar allmänhetens 
förtroende för den svenska aktiemarknaden.67 

6 3  Se vidare Edenhammar, H. & Hägg, I (1997).; Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. 
(2001).; Östman, L. (1997). 

6 4  Se vidare Edenhammar, H. & Hägg, I (1997).; Lönnqvist, R. (2002).; Rydén, B.(1997). ”Självregler-
ing i framtiden – Redovisningsrådets ställning måste stärkas” i Edenhammar, H. & Hägg, I. 
(red). Makten över redovisningen. Upplaga 1. Stockholm: SNS Förlag. 

6 5  Edenhammar, H. & Hägg, I. (1997). 
6 6  Östman, L. (1997). 
6 7  Rydén, B. (1997). 
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Många undersökningar visar att svenska storföretags årsredovisningar håller 
hög standard. Redovisningsnormerna behöver emellertid få en status som medger att 
åtlydnaden säkerställs utan att vidare utveckling hämmas. Den höga redovisnings-
standarden bidrar enligt Edlund till att ge svenska företag en internationell konkur-
rensfördel och därigenom minska de kostnader som är behäftade med att verka i en 
in ternationell miljö .68 
  

Årsredovisningen 
Enligt svensk lag måste samtliga aktiebolag presentera ekonomiska data om verk-
samheten i en årsredovisning. Denna kan i mindre företag vara en enklare variant med 
begränsade uppgifter, men många större företag presenterar en mer omfattande rap-
port.69 Att svenska årsredovisningar har det utseende de har är en lång tradition som 
till stor del också är lagreglerad. Allmänna regler för bokföringsskyldighet finns i 
BFL som reglerar frågor rörande vem som är bokföringsskyldig, hur den löpande 
redovisningen ska göras, hur räkenskapsmaterialet ska arkiveras och liknande. För 
aktiebolag gäller även ABL och ÅRL som innehåller mer precisa krav anpassade efter 
företagets juridiska form, där anges t ex att ett aktiebolags årsredovisning ska hållas 
tillgänglig för alla. För att uppfylla kravet på ”tillgänglighet för alla” måste aktiebolag 
skicka sin årsredovisning till Paten t- och Registreringsverket (PRV) där den blir en 
offentlig  handling.70 
 
Rättvisande bild  
Enligt ÅRL ska årsredovisningen som helhet – balansräkning och resultaträkning 
med tillhörande noter och tilläggsupplysningar – ge en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställn ing och resultat. I korthet betyder detta att redovisningen ska vara 
överskådligt uppställd och utformad enligt god redovisningssed. Lagens krav på över-
skådlighet innebär att materialet ska vara lättillgängligt och systematiskt presenterat – 
årsredovisningens delar ska utan svårighet kunna läsas tillsammans. I praktiken bety-
der kravet att en person kunnig i redovisning ska kunna tillgodogöra sig innehållet, 
dock behöver inte årsredovisningar vara utformade så att vem som helst utan vidare 
ska kunna förstå dem. Med god redovisningssed menas att företagen ska följa råd och 
anvisningar från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet, men de ska även följa 
förekommande branschpraxis. Rättvisande bild ska tillämpas på det enskilda företa-
gets situation, om företagsledningen inte anser att deras redovisning enligt lag och 
god redovisningssed räcker till för att ge en rättvisande bild av företaget ska olika 
former av tilläggsinformation bifogas. I andra hand tillåter lagen att företaget väljer 
ett annat sätt att redovisa på även om det skulle strida mot råd och rekommendationer 
från normgivande organ. Dock måste man då i noter uttryckligen motivera på vilket 
sätt redovisningen blir mer rättv isande. Börsnoterade företag måste även följa de be-
stämmelser om bl a informationsskyldighet som följer av inregistreringskontraktet 
med Stockholms Fondbörs (se Delårsrapporter s 29f).71 

6 8  Edlund, B. (1997). 
6 9  Lönnqvist, R. (2002). 
7 0  Se vidare Lönnqvist, R. (2002).; Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). 
7 1  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001).; Lönnqvist, R. (2002). 
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Resultaträkningen beskriver i siffror vad som redan har hänt och balansräk-
ningen innehåller i princip aktuella data om tillgångar och skulder, vilka dock kan ha 
förändrats när årsredovisningen når läsaren. Dessa tillbakablickande uppgifter kan på 
skilda sätt vara av betydelse för företagets intressenter som behöver fatta beslut om 
hur man ska agera gentemot företaget. ”Nyttan” av en årsredovisning är att informa-
tionen i den ska bidra till att in tressenterna kan fatta bättre beslut i frågor som rör 
företaget. För att dessa ska kunna göra prognoser om företagets framtida utveckling 
måste de få tillgång till tillförlitlig information om nuläget och vad som har hänt i 
företaget. När årsredovisningen sammanställs är företagsledningen säkerligen med-
veten om att en rad intressenter kommer att fatta beslut på basis av den presenterade 
information, vilket kan locka till skönmålning av resultatet. Intressenternas beslut kan 
då komma att fattas på felaktiga grunder och en förskönad årsredovisning kan locka 
ägare att köpa aktier till högre priser än vad som skulle ha varit fallet om de ekono-
miska rapporterna hade varit mer rättv isande. Det är för att skydda företagets intres-
senter mot sådan snedvriden och bristfällig ekonomisk information som lagstiftning 
kring årsbokslut och årsredovisning liksom kraven från Stockholms Fondbörs finns.72 
Börsbolag möter, enligt Edenhammar och Hägg, ständigt placerare och analytiker i 
enskilda diskussioner, t ex på aktiemarknadsdagar, ”roadshows” etc. Risken är då stor 
att selek tiv information lämnas, d v s information som övriga aktiemarknadsaktörer 
in te har vetskap om. För att minimera risken bör årsredovisningen tillsammans med 
övrig aktiemarknadsinformation ge svar på de flesta frågor, vilket är ytterligare ett 
skäl till att årsredovisningar måste vara fylliga och informativa.73 
 
Enligt Ek har svenska börsbolags årsredovisningar under det senaste decenniet blivit 
allt bättre på att ge en bild av det dagsaktuella läget och den historiska utvecklingen i 
företaget. Informationen i en årsredovisning utgör viktigt underlag för bedömning av 
bolags kreditvärdighet och aktievärde. Företagets förväntade utveckling under de 
närmaste åren betyder naturligtvis mycket för den som överväger att gå in som ägare 
samt för den som avser att teckna ett långsiktigt leverantörsavtal med bolaget.74 
 
Resultat- och balansräkningen 
ÅRL innehåller specificerade uppställn ingsformer för resultaträkningen. Dessa ska 
följas men får i v iss mån frångås för att anpassa uppställn ingarna till den egna verk-
samheten. När företaget en gång har valt uppställn ingsform måste man emellertid  
hålla fast vid den, om inte särskilda skäl föreligger.75 

Balansräkningen visar som tidigare skrivits företagets tillgångar och skulder vid 
en viss tidpunkt. Tillgångarnas värde beror på vald värderingsprincip och för att en 
läsare ska kunna avgöra om värdena är rimliga måste det framgå vilken värderings-
princip som använts. Hur tillgångarna värderas påverkar även resultatet då en kost-
nadspost i resultaträkningen vid förbrukning av en tillgång belastas med samma 
summa. Eftersom bilden som årsredovisningen ger av verksamheten är så känslig för 

7 2  Lönnqvist, R. (2002).  
7 3  Edenhammar, H. & Hägg, I (1997).  
7 4  Ek, T. (1997). ”Eftersatt information i dagens verksamhetsberättelser” i Edenhammar, H. & Hägg, I. 

(red). Makten över redovisningen. Upplaga 1. Stockholm: SNS Förlag.  
7 5  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). 
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valet av värderingsprincip finns lagregler för vilka värderingsprinciper som får an-
vändas. I övrigt hänvisar lagen till god redovisningssed.76 
 

Tilläggsinformation 
Balansräkningen och resultaträkningen är de två primära delarna av en årsredovis-
ning, men som tidigare nämnts kräver ÅRL att aktiebolag även lämnar komplette-
rande information till sina externa intressenter i form av noter, förvaltningsberättelse 
och kassaflödesanalys.77 
 
Noter 
Enligt ÅRL ska årsredovisningen, som tidigare nämnts, som helhet ge en rättv isande 
bild av företagets verksamhet. Detta innebär att företaget även måste ge komplette-
rande information i form av noter. Denna information kan vara av allmän karaktär 
eller i form av kompletteringar till enskilda poster i bokslutet. Således krävs det att 
företag, vid behov, i noter lämnar sådan information att redovisningen ger en så rätt-
visande bild av företaget som möjlig t. Uppgifter ska också lämnas om årsredovis-
ningen på något sätt avviker från råd eller rekommendationer från normgivande organ 
eller om den avviker från grundläggande redovisningsprinciper i syfte att uppnå en 
rättv isande bild av verksamheten.78 
 
Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen har verbal karaktär och behandlar frågor som inte direkt be-
rörs i balans- och resultaträkningar. Enligt ÅRL ska förvaltningsberättelsen innehålla 
en rättv isande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och re-
sultat. Särskilda upplysningar ska även lämnas om händelser av väsentlig betydelse 
för företaget som har inträffat under året eller efter dess slut, men före rapporterna 
färdigställts, om bolagets verksamhet inom forskning och utveckling samt om filialer 
i u tlandet.79 Bokföringsnämnden ger exempel på vad förvaltningsberättelsen bör ta 
upp, där ska finnas upplysningar om verksamhetens art och inriktning, väsentliga 
förändringar i denna såsom etablering eller nedläggning av verksamhetsgrenar, köp 
och försäljningar av bolag och större tillgångar, ingångna viktiga avtal och liknande. 
Där ska också finnas en redogörelse för de viktigaste orsakerna till u tvecklingen av 
företagets resultat och ställn ing, t ex förändringar i marknad, produktion eller valuta-
kurser. Förvaltningsberättelsen ska tillsammans med noter och tilläggsupplysningar 
komplettera årsredovisningen med sådant som inte direkt går att u tläsa ur redovis-
ningsrapporterna.80 
 
Kassaflödesanalys 
En kassaflödesanalys visar från var företaget under året har fått likvida medel och till 
vad dessa har använts, d v s årets betaln ingsströmmar. Med årets kassaflöde menas 

7 6  Ibid. 
7 7  Lönnqvist, R. (2002).  
7 8  Se vidare Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001).; Lönnqvist, R. (2002). 
7 9  Ibid. 
8 0  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). 
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årets nettoförändring av likvida medel, med hur mycket posten likvida medel ändrats 
under året. Hur analysen ska vara utformad säger lagen ingenting om, det överlåts till 
god redovisningssed.81 
 

Delårsrapporter 
Större aktiebolag måste avge delårsrapporter som inte är en del av årsredovisningen 
utan en separat rapport. Denna ges ut under pågående räkenskapsår eftersom bolagens 
in tressenter behöver företagsinformation med tätare intervall än en gång per år.82 
Börsbolagen måste sedan 1999 redovisa delårsrapporter kvartalsvis,83 innan dess in-
skränkte sig börskravet till endast en delårsrapport, v ilken skulle omfatta minst hälf-
ten och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.84 Alla delar i delårsrapporten ska i 
möjligaste mån följa samma värderingsprinciper och uppställn ingsformer som årsre-
dovisningen (se Årsredovisningen s 26f). Lagkraven på informationens omfattning är 
emellertid lägre, men delårsrapporten ska som minst innehålla bl a en översiktlig re-
dogörelse för verksamheten, resultatu tveckling, investeringar, förändringar i likviditet 
och finansiering, beloppsuppgifter om nettoomsättn ing och periodens resultat före 
bokslutsdispositioner samt skatt. Många bolag ger ut fylligare delårsrapporter vilka 
närmar sig helt kompletta resultat- och balansräkningar. I och med de senare årens 
tekniska utveckling har de praktiska svårigheterna med att göra fullständiga bokslut 
minskat. Det kan enligt Lönnqvist emellertid uppstå svårigheter vid periodisering om 
man väljer att använda ett kortare rapporteringsintervall.85 Det antas att användaren 
av en delårsrapport har tillgång till bolagets senaste årsredovisning och rapporten ska 
sålunda vara inriktad på den period som passerat sedan den senaste årsredovisningen, 
delårsperioden, samt den period som förflutit sedan delårsrapporten, den aktuella rap-
portperioden.86 
 
Innehåll i en bra rapport 
Bra delårsrapporter ger enligt Stockholmsbörsen omfattande och precisa svar på var-
för resultatet, in täkterna och den finansiella strukturen har förändrats. Det är väsent-
lighet och risk som styr en bra rapport och stora affärsområden samt viktiga markna-
der upptar stor del av utrymmet. En bra delårsrapport bör även vara aktuell, v ilket 
innebär att den lämnas snabbt efter bokslutsperioden och att förklaringar till u tveck-
lingen fokuseras på den period som har förflutit sedan senaste delårsrapporten offent-
liggjordes. En aktuell och bra delårsrapport lämnar även information med framåt-
blickande syfte och är konsekvent, vilket innebär att företagets utveckling behandlas 
på samma sätt i varje rapport.87 
 

8 1  Ibid. 
8 2  Lönnqvist, R. (2002). 
8 3  Malmqvist, P. (2003). 
8 4  Lönnqvist, R. (2002). 
8 5  Se vidare Lönnqvist, R. (2002).; Malmqvist, P. (2001). Guide till delårsrapporter 2001. [www] 

Hämtat 2003-02-13 från http://www.stockholmsbörsen.se/overvak/index.asp?lank=38&lang=swe. 
8 6  Malmqvist, P. (2001). 
8 7  Malmqvist, P. (2003). 
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Kvartalsrapporter ger signaler om utvecklingen 
Kravet på kvartalsrapportering i USA har anklagats för att leda till kortsiktigt bete-
ende hos placerare, vilket i sin tur leder till att bolag agerar närsynt och drar sig för att 
satsa på det som ger en kortsiktig resultatbelastning. Amerikanska undersökningar 
försvarar dock kvartalsrapportering då denna informationsgivning ger tätare signaler 
till aktiemarknaden om företagets utveckling och möjliggör för analytiker att succes-
sivt anpassa sina prognoser till u tvecklingen. Glesare rapportering skulle enligt Eden-
hammar leda till kraftigare kurseffekter med anledning av rapporterna och även öka 
risken för insideraffärer. Författaren anser att faran för kortsiktigt beteende kan hante-
ras genom att företagsledningen sätter kvartalets resultat i ett större sammanhang och 
noga pekar på inverkan av speciella poster, säsongssvängningar, utvecklingskostnader 
etc.88 

 

Icke-finansiell information 
Ibland används begreppen framåtsyftande eller framåtblickande information, vilket 
innebär att det beskrivs hur bolaget på olika sätt rustar sig för framtiden. Information 
om produktutveckling, organisationsutveckling, marknadssatsningar och liknande är 
bra exempel på icke-finansiell information. Inte sällan efterfrågar analytiker denna 
typ av information vid sina kontakter med bolaget och för att undvika att insiderin-
formation lämnas till dessa bör denna typ av information, enligt Edenhammar, så 
långt det är möjlig t ingå i årsredovisningen.89 Denna ger enligt Edenhammar samt Ek 
bra framtidsinformation om stora investeringar och styrelse såväl som ledning fram-
för gärna motiv för stora utgifter för att illustrera framtidstro. Dock är situationen 
annorlunda vad gäller information om ”mjuka” investeringar och satsningar på forsk-
ning och utveckling liksom på att komplettera och höja kompetensen inom organisa-
tionen. I motsats till ”hårda” investeringar som redovisas i balansräkningen belastar i 
regel de ”mjuka” investeringarna resultaträkningen. Trots att de framtidsinriktade 
”mjuka” satsningarna inte heller hör ihop med det gångna årets försäljn ing särredovi-
sas de emellertid sällan och kommenteras oftast knapphändigt eller inte alls. Förfat-
tarna menar att redogörelse för omfattningen och inriktningen av ”mjuka” invester-
ingar och satsningar avsevärt borde kunna bidra till större möjligheter för utomstå-
ende att bedöma bolagets framtida utveckling och även motivera varför företag som 
in te är så kapitalkrävande inte sällan är högt värderade i förhållande till det egna ka-
pitalet.90 

För att icke-finansiell information ska bli riktigt intressant för analytikerna 
måste det enligt Edenhammar på sikt utvecklas stab ila mått som är tillförlitliga och 
helst jämförbara mellan andra företag. Givetvis måste det kunna visas att måtten har 
ett prognosvärde för vinstutvecklingen. För att icke-finansiell information ska vara av 
betydelse för aktiemarknaden bör den så långt möjlig t kunna kopplas till den finansi-
ella informationen.91 

 

8 8  Edenhammar, H. (1997). 
8 9  Ibid. 
9 0  Se vidare Edenhammar, H. (1997).; Ek, T. (1997). 
9 1  Edenhammar, H. (1997). 
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Orderingång 
Orderingång är exempel på ytterligare extern information som kan vara av betydelse 
för de externa intressenterna att ha tillgång till, men som inte ingår i delårsrappor-
terna. För kortsiktig kursutveckling är orderingång, utöver det ordinarie räkenskaps-
materialet, troligen den viktigaste enskilda siffran för placerare. Denna uppgift är 
enligt Stockholmsbörsen t o  m viktigare än prognosinformation då orderingång är en 
tid ig indikator på efterfrågeförändringar. Till skillnad från prognoser betraktas order-
ingång dessutom som en relativ t objektiv siffra. Eftersom det helt saknas regler för 
när en order ska rapporteras liksom hur orderingången ska beräknas är uppgiften dock 
tämligen manipulerbar. Det är ju inte heller säkert att en order blir försäljn ing och 
vinst.92 
 
 
En effektiv kapitalmarknad 
Fama definierar en effektiv kapitalmarknad som en plats där en mängd rationella och 
vinstmaximerande individer tävlar om att förutspå marknadsvärdet för en individuell 
aktie. För att uppnå en marknadseffektivitet där aktiepriserna fullständigt återspeglar 
företagsvärdet är det essentiellt med låga transaktionskostnader och att viktig och 
aktuell information finns lättillgänglig för aktörerna.93 Aktiemarknaden anses allmänt 
vara den mest effektivt fungerade marknadsplatsen beroende på dess effektiva distri-
butionssystem och att information sprids genom ett flertal olika källor såsom finansi-
ella uppgifter och rapporter utgivna från företagen själva liksom deras konkurrenter, 
nyhetsmediers bevakning och rapportering samt information lämnad direkt till aktie-
ägarna vid olika årliga aktieägarstämmor.94 Den mest publicerade informationskällan 
från företagen är deras tertial- eller årsredovisningar som tillsammans med ytterligare 
information nyttjas av såväl amatörer som professionella investerare i syfte att förut-
spå ett företags kommande prestationer och framtida aktievärde.95 

För att priserna på aktiemarknaden ska kunna reagera korrekt på nytillförd in-
formation behövs också investerare som samlar in och analyserar allsköns uppgifter 
som berör de börsnoterade bolagen.96 Att känna till något om företaget som ingen 
annan marknadsaktör vet kan vara oerhört gynnande eftersom du då har möjlighet att 
köpa innan kursen höjs och sälja före kurssänkning.97 Det finns således starka incita-
ment till att bearbeta företagsinformation och uppmärksamheten från marknadsaktö-
rerna resulterar i ett värdekonsensus som representerar det marknadspris som reflekte-
rar den tillgängliga informationen. På en effektiv aktiemarknad reagerar aktiepriserna 
ögonblickligen och förutsättningslöst när ny information finns tolkningstillgänglig 

9 2  Malmqvist, P. (2003). 
9 3  Se vidare Ball, R. (1994).; Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986) Efficient Capital Markets And Ac-

counting: A critical analysis. Upplaga 2. New Jersey: Prentice-Hall.; Fama, E. F. (1970). ”Effi-
cient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” i Lo, A. W. (red) (1997). 
Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, Volume I. Upplaga 1. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. 

9 4   Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001). 
9 5  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
9 6  Ibid.  
9 7  Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D. (1999). 
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genom att det rådande jämviktsläget justeras.98 Denna omedelbara prisreflektion inne-
bär att under- och övervärderade aktier blir färre och färre i takt med att information 
samlas in och analyseras samtid igt som aktiemarknaden blir allt mer effektiv .99 Ball 
liknar allmänt tillgänglig information som ännu inte har bakats in i aktiepriser vid 
guld som ligger fritt åtkomligt på gatan – skulle det verkligen finnas guld där så hade 
någon annan redan tagit upp det!100 Men eftersom aktiemarknaden växlar jämvikts-
läge kommer det alltid finns små stunder av ineffektivitet och det är jakten på dessa 
liksom förtjänsten av att vara den som upptäcker dessa lägen som påskyndar effekti-
vitetsprocessen. Om alla trodde på ögonblicklig justering skulle incitament till att 
samla in och nyttja ny information saknas och priserna skulle följaktligen inte heller 
återspegla den offentliga informationen.101  
 

Snabb reaktionsförmåga 
När ny information blir tillgänglig handlar aktörerna på värdet av nyheten enbart fram 
tills dess att förtjänsten av att göra så elimineras – d v s när informationen speglas i 
det nya aktiepriset.102 På en effektiv marknad går denna process mycket snabbt. Un-
der 1980-talet antogs det maximalt ta en kvart, men senare studier har bl a visat att 
när ny företagsinformation presenteras i telev isionssändningar återställs aktiemarkna-
den så snart som 15 sekunder efter det att inslaget visats. Busse och Clifton Green 
konkluderar att de amerikanska aktiemarknaderna fungerar så effektivt att en investe-
rare måste reagera oerhört snabbt för att på basis av allmänt spridd information kunna 
nå en abnorm avkastning.103 En effektiv aktiemarknad är således önskvärd för 
samhället då denna följaktligen innebär att aktierna är korrekt värderade i förhållande 
till varandra och att in te någon grupp av enskilda investerare kan missgynnas.104 
 

Olika former av EMH 
Enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH) fungerar kapitalmarknader effek-
tiv t.105 Tre varianter av effektiv marknad – svag, medelstark och stark form – har ut-
vecklats i förhållande till hur stor del av all tillgänglig information som anses reflek-
teras i aktiepriset. Formerna omsluter varandra, d v s en starkt effektiv marknad är 
också medelstarkt och svagt effektiv . EMH baseras på en värdepappersportfölj och 
genomsnittlig  avkastning, inte på ett individuellt aktieköp.106 
 

9 8  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986) 
9 9  Se vidare Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D. 

(1999). 
1 0 0  Ball, R. (1994). 
1 0 1  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
1 0 2  Ball, R. (1994). 
1 0 3  Busse, J. A. & Clifton Green, T. (2002). ”Market efficiency in real time”. [www]. Hämtat 2003-05-

03 från http://www.bus.emory.edu/jbusse/docs/Busse_Green_JFE.pdf. 
1 0 4  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
1 0 5  Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D. (1999). 
1 0 6  Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001). 
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Svag form 
Enligt den svaga formen av EMH reflekterar aktiepriset all h istorisk information. 
Formen är en utveckling av teorin om ”random walk” som säger att ett h istoriskt ak-
tiepris ger en objektiv uppskattning om aktiens framtida värde.107 Aktiepriset justeras 
allteftersom förväntningar rörande företaget förändras, med andra ord när kunskapen 
om en specifik aktie uppdateras. Random walk innebär alltså att en kommande prisju-
stering är slumpmässig i förhållande till den rådande kunskapen och att det inte är 
möjligt att förutsäga framtida värden genom att studera historiska priser.108 Teorin 
stödjer därigenom den svaga formen av marknadseffektivitet enligt vilken en investe-
rare inte kan nå högre avkastning genom kännedom om historiska aktiepriser. Att gå 
igenom sådan information leder inte till att ny information tillkommer – all historisk 
information speglas nämligen redan i aktiepriset.109 
 
Medelstark form 
Medelstark marknadseffektivitet innebär att aktiepriset reflekterar all offentlig t till-
gänglig information som finns om det aktuella företaget. Innehållet i nyhetsartiklar, 
företagsrapporter och redovisningsuppgifter bakas alltså in i aktiepriset så snart in-
formationen tillkännages och marknadspriset justeras därmed snabbt till de nya upp-
lysningarna. En medelstarkt effektiv marknad innebär också att en aktieanalys base-
rad på offentlig t tillgänglig information inte kan bidra till högre avkastning.110 Följder 
av denna hypotesform är att all offentlig information likställs, information i en not 
anses t ex lika betydelsefull som en post i resultaträkningen. Inte heller att valet av 
redovisningsprincip kan skilja sig från företag till företag får någon betydelse på en 
medelstarkt effektiv  marknad.111 
 
Stark form 
Under den starkaste formen av marknadseffektivitet reflekterar aktiepriserna all till-
gänglig information, såväl privat som publik, intern som extern. Så snart som någon i 
företaget känner till en viss information bakas denna omedelbart in i aktiepriset. Om 
insiderhandel förekommer är aktiemarknaden inte starkt effektiv eftersom inte heller 
insiderinformation ska kunna leda till högre avkastning när informationen redan är 
reflekterad. Trots tillgång till monopolistisk information kan du alltså inte nå högre 
avkastning än någon annan marknadsaktör. Denna EMH-variant innebär också att 
publicerad redovisningsinformation inte är mer värdefull än andra typer av allmänt 
tillgänglig information. Den starka marknadseffektiv iteten är den svåraste formen att 
förklara, tro på och bevisa eftersom privat information inte syns och således inte hel-
ler kan studeras.112 
 

1 0 7  Ibid. 
1 0 8  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
1 0 9  Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001). 
1 1 0  Se vidare Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001).; Dyckman, T. R. & Morse, D. 

(1986). 
1 1 1  Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001). 
1 1 2  Se vidare Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Fama, E. F. (1970).; Schroeder, R. G., Clark, M. 

W. & Cathey, J. M. (2001). 
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Försök att bevisa hypotesens hållbarhet 
Sedan hypotesen om effektiv marknad dök upp i mitten av 1960-talet har åtskilliga 
vetenskapliga tester gjorts i försök att framlägga bevis för alternativt vederlägga teo-
rins hållbarhet. För att kunna bevisa EMH krävs dock en definiering på vad som av-
ses med normal förväntad avkastning – annars kan ju inte avvikelser från det typiska 
granskas. Den mest använda metoden för att beräkna förväntad avkastning är CAPM, 
Capital Asset Pricing Model.113 
 
Tester av den svaga effektivitetsformen 
De flesta ekonomer är idag överens om att den svaga effektivitetsformen är bevisad – 
det går inte att nyttja den information som måhända finns i historiska aktiepriser för 
att göra framgångsrika spådomar om framtida prisförhållanden.114 Den svaga formen 
av EMH har bl a testats genom s k filterregeltester där aktieköp (aktieförsäljn ing) har 
genomförts då värdet ökat (minskat) med viss procentsats i förhållande till det tidi-
gare priset. Filterregeltesterna har emellertid inte påvisat särskilt hög avkastning och 
den svaga formen anses därför hålla; investerare som baserar val av aktieportfölj på 
tid igare aktiepriser kommer alltså inte lyckas bättre än de som planlöst köper och 
säljer aktier med samma risknivå. Teknisk analys kan alltså inte leda till högre av-
kastning.115 
 
Tester av den medelstarka effektivitetsformen 
Fama anser inte heller att det finns några hållbara bevis mot den medelstarka varian-
ten av marknadseffektivitet;116 de undersökningar som genomförts har nämligen 
huvudsakligen gett stöd åt teoriformen.117 Testerna har inriktats mot med vilken 
hastighet aktiepriser justeras i förhållande till allmänt tillgänglig information såsom 
årsredovisningar och tillkännagivanden om aktieutdelning eller aktiesplit.118 Under en 
medelstarkt effektiv aktiemarknad finns inför ett offentliggörande förväntningar på 
aktiekursens beteende; om informationen har någon ekonomisk betydelse ska mark-
nadsreaktionen i enlighet med EMH ske före eller så gott som omedelbart vid tillkän-
nagivandet.119 En studie från 1968 om hur aktiemarknaden reagerar på företags 
tillkännagivande av årets resultat visar ett mycket starkt stöd för hypotesformen. Vid 
tidpunkten för rapportpresentationen bedöms merparten av innehållet redan inbakat i 
aktiepriset. Max imalt 15% av stoftet i rapporten anses utgöra nyheter och att nå hög 
avkastning baserad på den lämnade rapporten är således mycket svårt. Resultaten av 
studien har sedermera bekräftats av många andra studier genomförda i flertalet län-
der.120 Ett annat omtalat test av den medelstarka formen utfördes 1969 av Fama, Fi-

1 1 3  Se vidare Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Lo, A. W. (1997). ”Market Efficiency: Stock Mar-
ket Behaviour in Theory and Practice”. Volume I. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Lim-
ited.  

1 1 4  Fama, E. F. (1970).  
1 1 5  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
1 1 6  Fama, E. F. (1970). 
1 1 7  Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001). 
1 1 8  Fama, E. F. (1970). 
1 1 9  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
1 2 0  Se vidare Ball, R. & Brown, P. (1968). “An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers” 

i Lo, A. W. (red) (1997). Market Efficiency: Stock Market Behaviour in Theory and Practice, 
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sher, Jensen och Roll som studerade hur tillkännagivandet av en split påverkar ak-
tiekursen. Studien visar att aktiemarknaden snabbt återgår till jämviktsläget – vid 
tidpunkten för splitgenomförandet är kurseffekten noll eftersom informationen då 
redan till fullo är reflekterad i aktiepriset.121 Testresultaten ger således stöd åt hypote-
sen att offentligt tillgänglig information avspeglas i aktiepriset och hastigheten med 
vilken informationen inbakas i detsamma tycks gå oerhört fort. Av den orsaken har 
chansen till att nå osedvanlig förtjänst redan passerats när nyheterna når allmänhe-
ten.122 
 
Tester av den starka effektivitetsformen 
Som tidigare nämnts är den starka varianten av marknadseffektivitet svårbevisad av 
den enkla anledning att privat information är just privat och därmed omöjlig att ob-
servera. De flesta tester som gjorts av den starka varianten tyder på att den inte är 
tillämpbar och Fama menar att formen ska ses som ett slags benchmark som mark-
nadseffektivitet kan bedömas emot.123 Visst stöd har emellertid förekommit; 
exempelvis påvisade en undersökning att förvaltare av aktieandelsfonder inte 
presterar bättre resultat än vad en individuell investerare kan förväntas göra, trots att 
förvaltaren sannolikt har bättre kännedom om aktierna än vad gemene man har och 
dessutom kan tänkas ha tillgång till v iss insiderinformation.124  
 

Delårsrapportering 
Relationen mellan ett företags bokföring och aktiepris är komplex. Genom att ge ut 
delårsrapporter görs investerare medvetna om hur företaget mår (aktiens risknivå) och 
det blir möjlig t att fatta underbyggda investeringsbeslut. Flera undersökningar har 
visat att investerare använder sig av redovisningsuppgifter som associeras med före-
tagsvärdet och höga aktiehandelsvolymer förekommer inte sällan i samband med rap-
portering.125 Ball menar att vår förståelse för hur information reflekteras i aktiepriser 
har påverkat företagens rapporteringspolicy. Idag rapporteras ofta flera olika resul-
tatmått och företagen överlåter till läsaren att smälta informationen.126 Då redovis-
ningsinformation reflekterar förhållanden som påverkar ett företags värde ska de 
också reflektera företagets aktiepris,127 men om rapporten inte innehåller några nyhe-
ter bör den, i enlighet med EMH, inte ge upphov till några förändringar av aktiekur-
sen. Eftersom företagens delårsrapporter baseras på historisk information är det inte 
förvånande att viss prisjustering redan har skett innan rapporten tillkännages. Genom 
alternativa källor kan uppgifterna i rapporterna redan ha nått aktiemarknaden och 
prisreaktioner i samband med avrapportering kan då förklaras av att materialet genom 

Volume II. Upplaga 1. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.; Ball, R. (1994).; Fama, 
E. F. (1970). 

1 2 1  Se vidare Ball, R. (1994).; Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C. & Roll, R. (1969). “The Adjust-
ment of Stock Prices to New Information”. http://www.ssnr.com.; Fama, E. F. (1970). 

1 2 2  Busse, J. A. & Clifton Green, T. (2002). 
1 2 3  Se vidare Fama, E. F. (1970).; Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001). 
1 2 4  Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001). 
1 2 5  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
1 2 6  Ball, R. (1994). 
1 2 7  Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001). 
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rapporteringsprocessen iklär sig en ny informationsskepnad. Eftersom det på en ef-
fektiv marknad inte heller spelar någon roll var eller hur informationen rapporteras 
menar Dyckman och Morse att en rapportförberedare bör sträva efter att finna den 
mest kostnadseffektiva metoden. Eftersom EMH garanterar att all information i upp-
lysningen snabbt och korrekt återspeglas i aktiepriset bör man därför välja billigast 
möjliga rapporteringsmetod.128 

1 2 8  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
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EMPIRISK BESKRIVNING 
 

 
 
Undersökta börsföretag 
Åsikter, erfarenheter och värderingar hos ett tio tal börsnoterade företag får represen-
tera hur företag noterade vid Stockholmsbörsen ställer sig till vårt forskningsområde. 
Respondenterna som utgörs av bolag registrerade på börsens A- och O-listor innehar 
skilda befattn ingar på sina företag och har således något varierande arbetsuppgifter. 
Personerna har av oss eller den person vi kontaktat bedömts vara den mest lämpliga 
att förmedla företagets uppfattning rörande vårt uppsatsområde. Så gott som samtliga 
respondenter innehar någon typ av chefsposition på sitt företag – controllers, infor-
mations- och ekonomichefer, representanter för Investor Relations samt vice verk-
ställande direktörer finns representerade bland våra respondenter. 
 

Dagens rapporteringsintervall 
Samtliga företag vi varit i kontakt med uppger att de idag rapporterar kvartalsvis i 
enlighet med de krav som noteringsavtalet med Stockholms Fondbörs ställer på börs-
noterade företag. Generellt uppges också avtalet vara den huvudsakliga orsaken till 
det använda rapporteringsintervallet, även om förväntningar, krav och informations-
behov från ägare, intressenter och aktiemarknad också nämns som bakomliggande 
faktorer. Att rapportera med ett annat intervall än det av börsen krävda har dock inte 
föresvävat våra respondenter trots att det utöver börskontraktet inte verkar finnas nå-
got specifikt som skulle hindra ett genomförande av en tätare rapportering. Det exi-
sterar heller inte några tekniska eller bokföringsmässiga svårigheter som skulle kunna 
utgöra hinder för en tätare extern rapportering än kvartalsvis. Men då en mer frekvent 
rapportering skulle kräva ökade personella resurser uppges en förändring mot ett tä-
tare intervall vara synonym med vissa kostnadsökningar. Även en större administra-
tion skulle behöva implementeras i företagen. 

Bo lagen tvivlar dock inte på att de oftare än kvartalsvis skulle kunna presentera 
uppgifter med värde för aktiemarknadens intressenter. De ökade personella kostnader 
detta skulle innebära uppges emellertid återigen vara ett problem och dessutom anses 
ett ständigt förekommande bokslutsarbete kunna bli värdeförstörande för företagen 
även om intressenterna skulle gagnas av detsamma. Möjligen skulle det i mer snabb-
rörliga och svårtolkade branscher finnas anledning att rapportera med ett kortare in-
tervall än vad som idag görs, något som respondenterna menar kan tänkas ske på In-
ternet i realtid framöver. Emellertid skulle denna ofördröjliga rapportering givetvis 
medföra högre tekniska krav. 
 

Rapportering sker oftare internt 
Respondenterna uppger att det redan idag tas fram information mer eller mindre jäm-
förbar med den i delårsrapporterna oftare internt än vad den presenteras externt. Må-
nadsbokslut är vanligast förekommande även om viss information är i omlopp dagli-
gen. Dessa interna månadsrapporter är inte alltid uppställda såsom de offentliga del-

 - 37 - 



Optimal extern rapportering 
Eleonore Lundberg 

  Sofia Svensson 
 __________________________________________________________________________________________  
 
 
årsrapporterna och vissa uppgifter utelämnas medan andra specificeras mer detaljerat. 
Respondenterna uppger att det någonstans finns en gräns för vad som kan redovisas 
offentlig t och vilka uppgifter som måste behållas internt. De framhåller att hänsyn 
måste tas till att företaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och att vissa upp-
gifter således behöver vara sekretessbelagda för att det egna företaget inte ska miss-
gynnas.  
 

Risker med tätare extern rapportering 
Ett tätare rapporteringsintervall än kvartalsvis skulle enligt respondenterna kunna leda 
till en alltför kortsiktig bolagsvärdering och därigenom skulle branscher där försälj-
ning och resultat kan svänga mycket från period till period påverkas negativ t. Företa-
gen påpekar att ledningen måste ha ett längre perspektiv än det närmaste kvartalet vad 
det gäller strategier och åtgärder och anser att ett kortare rapporteringsintervall skulle 
kunna förvärra den kortsiktiga kvartalsfixering som flertalet av dem menar existerar. 
Överhuvudtaget uppges ett tätare intervall innebära större risk för att småsaker försto-
ras upp och respondenterna ifrågasätter huruvida aktiemarknaden skulle kunna han-
tera ett tätare intervall – man vill ju inte ”rapportera bort” det enskilda företagets ma-
növerutrymme. Även investerares och analytikers förmåga att tolka en större mängd 
lämnad information ifrågasätts. Ett minskat intresse för företagets aktie från investe-
rare och placerare tros också kunna bli följden av ett ökat informationsflöde då en 
analytiker fördelar sin bevakningstid per bransch och investering. Ett tätare intervall 
kan därför tänkas kunna ta för mycket schemabunden analytikertid i anspråk och in-
tresset för aktien räds då kunna minska.  

Viss del av företagens proaktiva förbättringsarbete anses också kunna hindras 
från att äga rum om bokslutsarbete skulle sysselsätta huvuddelen av deras controllers. 
Respondenterna menar att för mycket tid helt enkelt skulle gå åt till att b licka bakåt 
istället för framåt och att bolagen därigenom kan tänkas gå miste om affärsöverens-
kommelser. Att varje rapporteringstillfälle kommer kräva att nyheter presenteras av 
informationslämnaren anses också vara problematiskt. Upprepningar är innehållslösa 
och mer frekvent rapportering skulle enligt respondenterna därmed kunna fungera 
mer tärande på verksamheten än konstruktivt alstrande. Även kvalitetsbrister uppges 
kunna förekomma om ett tätare rapporteringsintervall implementerades liksom svå-
righeter att samordna rapporteringen med styrelsearbetet. 
 

Externa intressenters påverkan 
Bolagens externa intressenter skulle ur företagens synvinkel kunna påverkas såväl 
fördelaktigt som ogynnsamt av mer frekvent offentliggjorda delårsrapporter, även om 
några få respondenter inte menar sig kunna skönja några nämnvärda effekter. Att 
vissa uppgifter såsom försäljn ingsstatistik skulle anses intressanta av intressenterna 
medges. Ett mer frekvent uppgiftslämnande bedöms kunna ge aktiemarknaden och 
ägarna bättre uppsikt och kontroll på det enskilda företaget då de skulle ges möjlighet 
att mer löpande följa trender. Emellertid oroar respondenterna sig för att investerare 
och analytiker inte skulle kunna ta till sig den utökade informationen eftersom dessa 
följer flera branscher, såväl inhemska som internationella. Att det enskilda företagets 
uppmärksamhet skulle kunna dala är också en källa till oro. Det kan bli för mycket 
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information att värdera och med tanke på analytikers och investerares arbetssituation 
anser således respondenterna det nuvarande intervallet vara rimligt. Dessutom anses 
risken för felto lkningar kunna öka. En respondent ger uttryck för att  
 

”ledningen inte kan gardera varje kommatecken lika bra ifall … flödet av 
in formation sker hela tiden.”  

 

Ett u tökat rapporteringsintervall skulle också kunna fungera ofördelaktigt genom att 
leverantörer ges möjlighet att verkligen kontrollera vad specifika åtgärder kostar.  

Respondenterna tror att deras externa intressenter skulle kräva ett tätare infor-
mationslämnande om rapporteringen blev mindre frekvent. Om det blev glesare mel-
lan rapporteringstillfällena är dock uppfattningen att intressenterna skulle ägna mer 
uppmärksamhet åt årsredovisningen och således läsa den mer noggrant. Den mindre 
frekvent lämnade informationen tros dessutom ge intressenterna sämre förutsättningar 
att bedöma bolagen, vilket upplevs som negativt av företagen även om risken för fel-
to lkningar anses reduceras vid ett glesare rapporteringsintervall. Respondenterna be-
tonar också vikten av ett internationellt överensstämmande rapporteringsintervall och 
oro uttrycks över hur transparanta och tätare rapporterande konkurrenter skulle kunna 
komma att få mer uppmärksamhet än det egna bolaget om skilda intervall förekom.  
 

Förmånligaste intervallet 
Företagen anser allmänt att det rapporteringsintervall som är fördelaktigast för aktie-
marknaden är kvartalsvis, men de ger också utryck för att en glesare rapportering, t ex 
halvårsvis, skulle gynna det egna företaget mest. Ett glesare intervall anses också 
kunna motverka de överreaktioner på naturliga verksamhetsvariationer som anses 
förekomma emellanåt. Generellt är dock kvartalsvis rapportering att föredra, men 
flera respondenter ser gärna att rapporterna kombineras med viss statistik mellan rap-
porteringstillfällena, förslagsvis månadsvis.  
 

Övrig extern information 
De företag vi varit i kontakt med uppger att de även mellan delårsrapporterna lämnar 
uppgifter till externa intressenter som i viss mån motsvarar den information de redo-
visar i delårsrapporterna. Företagen uppger också att de förutom kvartalsrapporter i 
enlighet med börskontraktet även presenterar pressmeddelanden där erhållna order 
tillkännages och att de även i vissa fall tillhandahåller och kommenterar officiell 
marknadsstatistik . Enligt respondenterna skulle redovisning av viss information som 
normalt inte finns i delårsrapporter kunna vara användbar för externa intressenter, 
exempelvis skulle de lättare kunna uppmärksamma verksamhetstrender. Redovisning 
av denna typ av information i delårsrapporter menar de skulle kunna underlätta för de 
externa intressenterna, men också göra själva rapporten intressantare. Information om 
produkter och andra upplysningar som skulle göra företaget mer lättbedömligt anses 
också vara av betydelse att redovisa offentlig t. Utökad redovisning av denna, i nulä-
get mindre vanligt förekommande information i delårsrapporter, anses kunna ge ett 
mer rättvisande aktiepris och eliminera onödiga kurssvängningar. Företagen menar 
att de först och främst följer Redovisningsrådets rekommendationer beträffande inne-
hållet i delårsrapporten. De påpekar att det är upp till varje bolag att utöver dessa 
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uppgifter lämna mer öppen och detaljerad information och någon respondent fram-
håller betydelsen av ytterligare lämnad information enligt följande:  
 

”Sannolikt blir aktien mer rättvist prissatt, och onödiga kurssvängningar 
eliminerade, om bolaget är väl genomlyst.” 

 

Något företag påtalar att det förekommer företag som idag ger ut uppdateringar mel-
lan rapporteringstillfällena, s k market updates. Dessa kan enligt respondenterna ses 
som ett extra rapporttillfälle. Något annat de ger utryck för är att det finns en tydlig 
uppdelning mellan krav på information, förväntad information och möjlig informa-
tion. 
 

Icke-finansiell information i delårsrapporterna 
Företagen anser att icke-finansiell information i kombination med finansiell är 
mycket viktig och menar att mjuk information framöver tenderar att b li ännu viktigare 
att ha med i delårsrapporter. Denna syftar främst till att lättare kunna göra framtids-
bedömningar och anses därför extra viktig i unga företag och/eller i företag med små 
materiella tillgångar såsom forsknings- och konsultbolag. Företagen menar att icke-
finansiell information kan ge budskap om dess värderingar, strategier och framtids-
planer och att den även kan ge möjlighet att lättare göra jämförelser med andra före-
tag. Den mesta icke-finansiella informationen anses dessutom i det långa loppet bli 
finansiell. Något företag påpekar dock att omvärlden ofrånkomligen ser siffror som 
ett viktigt verktyg eftersom dessa inte redan är tolkade och förädlade utav någon i 
företaget utan är just konkreta siffror.   
 

Informationens hållbarhet 
Hållbarheten på den information företagen lämnar till sina externa intressenter via 
delårsrapporter och årsredovisningar varierar något beroende på vilken bransch de 
verkar inom. Generellt sett uppger dock respondenterna att informationen varar unge-
fär ett kvartal – d v s tills nästa rapport presenteras. Det finns dock information som 
är användbar under en längre tid . Företagen påpekar att informationens relevans avtar 
i takt med tiden efter offentliggörandet och att uppgifterna är som intressantast den 
närmast följande tiden efter det att rapporten presenterats. Den enskilda siffran tappar 
snabbt betydelse, men om den ställs i ett större sammanhang och under ett längre 
tidsperspektiv uppges den genast bli mycket intressant och användbar för att t ex 
kunna urskilja trender och liknande.  

Någon av respondenterna menar att årsredovisningen tjänar till att ge en årlig 
genomgång av verksamhetens förutsättn ingar och strategi och anser att rapportens 
innehåll motsvarar informationen i ett börsprospekt. Detta syfte fyller rapporten tills 
strategin på något sätt förändras eller tills dess att nästa årsredovisning presenteras. 
Delårsrapporternas syfte anses däremot vara att bevisa att den långsiktiga strategin 
efterföljs. Denna information bedöms vara relevant ett par månader eller maximalt 
tills nästa kvartalsrapport kommer ut. 
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Förmedling av extern information 
Samtliga företag uppger att de offentliggör finansiell information via Internet på sina 
hemsidor. Ett annat förmedlingssätt de uppger använda sig av är utskick, dock sker 
detta endast till de intressenter som framfört önskemål om att få information på detta 
sätt. Information lämnas även genom pressreleaser till media och analysfirmor som i 
sin  tur förmedlar informationen vidare till ak tiemarknadens intressenter. 
 
 
Undersökta externa företagsintressenter 
De av våra respondenter som representerar börsbolagens externa intressenter är av 
något skilda slag. Vi har varit i kontakt med representanter från Aktiespararnas Riks-
förbund, en företrädare för Stockholms Fondbörs, några ekonomijournalister samt ett 
antal personer som verkar som analytiker i o lika organisationer som genom stor fond-
förvaltning har markant inflytande på aktiemarknaden. Personerna innehar således 
något olika befattn ingar och arbetsuppgifter, men alla är på något sätt representanter 
för aktiemarknadens intressen och skiljer sig på så sätt från våra övriga respondenter 
som representerar de börsnoterade bolagen. 
 

Delårsrapporternas innehåll 
Innehållet i de delårsrapporter som börsnoterade bolag idag lämnar ifrån sig anses 
vara den information som är mest kurspåverkande. Respondenterna menar emellertid  
att det inte alltid är lätt att göra prognoser med utgångspunkt i det historiska material 
som dagens delårsrapporter innehåller. Uppgifterna anses kunna ge viss vägledning, 
men man upplever att relevant framåtriktad information inte sällan saknas. Normalt 
anses rapporterna kunna ge en hygglig möjlighet till prognoser som sträcker sig 
maximalt 12 månader fram i tiden. Respondenterna uppger dock att tendenser till v iss 
förbättring har kunnat skönjas under senare år då även framåtriktad information har 
börjat få utrymme i delårsrapporterna. Dessa kommentarer, som huvudsakligen rör 
förväntad försäljn ing och resultat, är eftersökta och mycket omtyckta av responden-
terna som dock gärna hade sett att ännu fler sådana uppgifter lyfts fram i rapporterna. 
Man efterlyser t ex mer detaljerad information avseende resultatu tveckling liksom en 
uppdelning av resultatet mellan olika affärsområden. Även förväntad utveckling av 
in täkter och kostnader är uppgifter som respondenterna menar sig se behov av liksom 
vilka frågor som är i fokus i det aktuella företaget och vad styrelsearbetet huvudsak-
ligen inriktas mot. Något som någon respondent anger skulle bidra till att göra aktie-
marknaden mer effektiv är en publicering av prognoser för vinst per aktie där också 
förutsättningar klargörs och ett osäkerhetsintervall finns med.  

På det hela taget efterlyses mer icke-finansiell information i delårsrapporterna – 
med betoning på relevant sådan. En ökad tillgång till mjuk data anses kunna ge in-
tressenterna en fullödigare bild av företaget och dess verksamhet. Icke-finansiell in-
formation uppges kunna vara ett utmärkt komplement till det mer traditionella upp-
giftslämnandet av exempelvis nyckeltal och resultat- och balansräkningar i delårsrap-
porterna. Respondenterna anser att situationen i det enskilda företaget skulle kunna 
förstås bättre om information om marknader, strateg ier och organisationen liksom 
styrnings- och ledningsfrågor synliggörs mer än vad som är fallet idag. Ett ökat inslag 
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av icke-finansiella uppgifter i delårsrapporterna anses av respondenterna således 
kunna vara såväl positivt som värdeskapande.  
 

Längre rapporteringsintervall 
Huruvida ett längre rapporteringsintervall skulle vara värdefullt och ha betydelse för 
analyserande eller ej råder det delade meningar om bland våra respondenter. Några 
anser att det inte skulle vara önskvärt, men emellertid finns det de som menar att ett 
längre rapporteringsintervall skulle kunna innebära en liten förbättring. Dessa respon-
denter framhåller att sådana frågor som vid ett kort intervall ofta överbetonas skulle 
få mindre betydelse vid ett längre intervall och ibland t o m kunna bli helt irrelevanta. 
Ett längre intervall menar de därför skulle kunna innebära mindre kortsiktighet. 
 

Kortare rapporteringsintervall 
Samtliga av de externa intressenter vi varit i kontak t med menar att ett kortare rap-
porteringsintervall än kvartalsvis troligen skulle innebära att den rådande situationen 
skulle förändras till det sämre och påpekar att kortsiktigt tänkande och agerande då 
troligen skulle bli vanligare förkommande. Ett kortare intervall anses bl a kunna in-
nebära periodiseringsproblem och variationer i resultat, exempelvis skulle storhelger 
kunna medföra att den information som lämnas rörande dessa perioder varken blir 
relevant eller rättvisande. Däremot vill respondenterna gärna se tydligare och mer 
enhetliga rapporter och möjligen månadsrapportering av t ex försäljn ingsstatistik .  

Inte heller informationsåtergivandet i media skulle förändras nämnvärt vid infö-
rande av tätare rapportering då den information som där redan presenteras anses vara 
vad mottagarna klarar av att ta till sig . Ett kortare intervall tros även kunna medföra 
att media ökar fokuseringen på de större bolagen och således tappar uppmärksamhe-
ten på de mindre. Respondenterna tror emellertid att aktiemarknaden skulle kunna 
hantera ett kortare rapporteringsintervall än kvartalsvis, men ifrågasätter meningen 
med det. Det som möjligen skulle vara av intresse att rapportera mer frekvent är, som 
tid igare nämnts, uppgifter om försäljn ing per månad. De finns dock de som anser att 
en viss förbättring skulle kunna ske med ett kortare finansiellt rapporteringsintervall, 
men de tror även att detta skulle kunna orsaka högre volatilitet. Respondenternas 
åsikter går isär huruvida tätare lämnad finansiell information skulle ge mindre effek-
ter eller ej p  g a säsongsavvikelser eller andra åtgärder som påverkar företagets re-
sultat tillfällig t. Några menar att effekterna skulle bli mindre medan andra menar att 
det inte skulle ge några märkbara effekter. 

Enligt respondenten från Stockholmsbörsen har det i Sverige heller aldrig varit 
tal om att reglera fram ett tätare rapporteringsintervall och de flesta andra länder upp-
ges normalt endast ha krav på en delårsrapport. Respondenten uppger dock att det 
idag finns ett fåtal bolag som lämnar ”midquater updates” och att vissa bolag, fram-
förallt sådana som tillhandahåller varor till konsumenter, lämnar försäljn ingsstatistik 
en gång per månad.  

 

Förmånligaste rapporteringsintervallet 
Det intervall som våra respondenter ser som det förmånligaste med hänsyn till både 
företagens och aktiemarknadens behov är ändå, trots tidigare nämnda oenigheter, det 
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som redan råder, nämligen kvartalsvis. Någon respondent kan dock tänka sig ett kor-
tare intervall och någon ett längre, men en gång per kvartal är ändå det rapporte-
ringsintervall som generellt anses som det förmånligaste. 
 

Rapportfrekvensens påverkan på volatiliteten 
Hur volatiliteten skulle förändas vid ett ändrat rapporteringsintervall råder det delade 
meningar om. Några av respondenterna tror inte att volatiliteten skulle påverkas av ett 
förändrat rapporteringsintervall. Det finns de som menar att teoretiskt sett skulle vo-
latiliteten minska ju mer och snabbare information kapitalmarknaden får eftersom 
marknaden då anses bli effektivare. Andra tror dock att tätare rapportering skulle in-
nebära att volatiliteten istället ökar och att informationen skulle förorsaka onödiga 
spekulationer.   
 

Effekter av kvartalskapitalismen 
Till diskussionerna kring den s k kvartalskapitalismen ställer respondenterna sig nå-
got tveksamma. De är medvetna om att diskussionen existerar, men tror emellertid 
in te riktigt på att det kvartalskapitalisterna påstår är förenligt med verkligheten. Nå-
gon kallar debatten för ett politiskt inlägg som syftar till att förtala marknadsekono-
min. Respondenterna menar att det inte är negativt att rapportering sker kvartalsvis 
utan att det tvärtom är positiv t. De tror att denna rapportering är tillräcklig för att fö-
rebygga att omfattande insiderhandel sker och att intervallet bidrar till att skapa förut-
sättningar för en rättv isande handel. Det som istället bör kritiseras anser de vara att 
det finns ägare som agerar kortsiktigt. Respondenterna framhåller hur viktigt det är att 
åskådliggöra att fixeringen vid aktiekurs och finansiell information kan påverka hur 
ett företag sköts. 

 - 43 - 



Optimal extern rapportering 
Eleonore Lundberg 

  Sofia Svensson 
 __________________________________________________________________________________________  
 
 
 

 

ANALYS 
 

 
 
Skulle tätare informationstillkomst begränsa volatiliteten? 
Om en aktiemarknad fungerar effektivt är volatiliteten låg eftersom den information 
som blir tillgänglig ögonblickligen reflekteras i de rådande aktiepriserna. Marknads-
reaktionen bör ske före eller i det närmaste ögonblick ligen efter tillkännagivandet.129 
Aktiepriserna justeras på en effektiv marknad likt trappsteg vid ny informationstill-
komst medan de på en volatilitiv marknad reagerar med kraftigt varierande sväng-
ningar. Färska studier visar att det från att en nyhet offentliggörs tar enbart ett fåtal 
sekunder innan aktievärdet har justerats i förhållande till upplysningen.130 Utifrån de 
studier och tester av EMH som gjorts är det inte oberättigat av oss att anta att Stock-
holmsbörsen fungerar minst medelstarkt effektivt.131 Vid detta läge vore således en 
tätare rapportering och därmed mer externt publicerad information bra för volatilite-
ten på aktiemarknaden, vilken dock givetvis även påverkas av annat än publiceringen 
av delårsrapporter.132 Att ny och aktuell information finns tillgänglig för fler aktörer 
borde emellertid göra aktiepriserna mer rättv isande och därmed begränsa svängning-
arna – ju mindre okänd information desto stabilare marknad. På en medelstarkt effek-
tiv marknad vet alla marknadsaktörer lika mycket och ingen kan därför tjäna mer än 
någon annan på att nyttja den tillgängliga informationen.133 Flera författare påpekar 
att volatiliteten är hög kring rapporteringstillfällen och att höga aktiehandelsvolymer 
då är vanligt förekommande. Att aktiepriserna temporärt höjs över genomsnittet ses 
dock som ett tecken på att aktiemarknaden ser den tillkännagivna informationen som 
värdefull.134 Detta är helt i lin je med EMH eftersom ny information ska ha effekt, 
svängningarna bör dock inte vara särskilt ihållande på en effektiv  marknad.135  

Våra externa intressenter har dock skilda uppfattningar om hur volatiliteten på 
aktiemarknaden skulle påverkas om dagens rapporteringsintervall förkortades. Några 
är välinformerade om hur EMH fungerar och refererar till teorin, men andra håller 
som åsikt att mer offentliggjord information skulle komma att innebära ökad volatili-
tet. Den senare åsikten framförs också i Lindstens artikel som emellertid även återger 
att det enda svenska börsbolag som idag rapporterar externt månadsvis har kunnat se 
en lägre rörlighet hos företagets aktie än hos börsmarknaden i allmänhet under den 
femårsperiod som rapporteringsintervallet använts.136 Det senare tyder på att den tä-
tare rapporteringen har gjort marknadsaktörerna mer upplysta om företagets situation 
i och med att mer information finns tillgänglig för bearbetning. Därför bör ett tätare 

1 2 9  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
1 3 0  Busse, J. A. & Clifton Green, T. (2002). 
1 3 1  Se vidare Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Fama, E. F. (1970). 
1 3 2  Karlsson, I. (2000). 
1 3 3  Se vidare Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. 

(2001). 
1 3 4  Se vidare Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Mohammed, S. R. & Yadav, P. K. (2002).; Ra-

naldo, A. (2002). 
1 3 5  Ball, R. (1994).  
1 3 6  Lindsten, P. O. (2003). 
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rapporteringsförfarande inte ge upphov till volatilitet och svängningar i aktievärde, 
precis som Dyckman och Morse framhåller bör en rapport som inte innehåller några 
nyheter inte heller ge upphov till några förändringar av aktiekursen – d v s om mark-
naden fungerar i enlighet med EMH.137 Kan det vara så att våra företagsrespondenter 
tror att tätare lämnad information skulle leda till ett snabbare agerande hos intressen-
terna och att handlandet baseras på information som företagen bedömer som osäker 
med anledning av den tätare rapporteringen? Ett företag understryker att det vid stän-
digt informationsflöde blir svårare för ledningen att gardera varje kommatecken i den 
externt presenterade informationen. Någon av våra externa respondenter framhåller 
att en tänkbar följd av ett mer frekvent informationslämnande skulle vara onödiga 
spekulationer i v ilkas efterdyningar volatiliteten skulle öka. Det är således inte otänk-
bart att det är just detta som våra företagsrespondenter oroar sig för – att aktiemark-
nadens aktörer skulle börja spekulera i aktier på basis av den information som läm-
nats i rapporterna och som företagen bedömer vara osäker. Samtidigt tror dock före-
tagsrespondenterna att deras aktiepris skulle bli mer rättvisande och att onödiga kurs-
svängningar skulle kunna reduceras om information som gör dem mer lättbedömliga 
offentliggörs. Det gäller alltså för dem att presentera tydliga och uppriktiga uppgifter 
som speglar den rätta bilden av företaget och därmed gör dem mer lättbedömliga. 
Osäkra uppgifter bör således undvikas.  
 
 
Vad hindrar börsföretag från att genomföra tätare rap-
portering? 
Utförbart internt 
Vi kan konstatera att samtliga undersökta börsföretag rapporterar externt kvartalsvis, 
men tar fram information jämförbar med den i delårsrapporter för internt bruk oftare 
än vad dessa uppgifter redovisas externt. Vanligen sker den interna rapporteringen 
månadsvis och uppgifterna presenteras inte heller alltid på samma sätt som i de of-
fentliga rapporterna; vissa uppgifter kan t ex vara mer specificerade. Skillnaden mel-
lan de interna och de externa rapporterna motiveras av respondenterna med att en del 
information måste bevaras inom företaget för att verksamheten inte ska missgynnas, 
något som också Leonardz och Blomqvist menar är ett berättigat förfarande. De på-
pekar att gränsen mellan extern och intern redovisning kan vara flytande då den ex-
terna redovisningen också brukas internt. Men den interna redovisningen står emel-
lertid i regel inte till förfogande för externa intressenter och bör enligt författarna inte 
heller göra det, även om den skulle vara användbar för dessa. Anledningen till detta 
anser de just är att rapporterna kan innehålla information som skulle kunna skada 
företaget om den offentliggjordes.138 Även Admati och Pfeiderer riktar uppmärksam-
het på denna möjliga och troliga rädsla hos företagen för att konkurrenter och andra 
in tressenter skulle kunna dra fördel av uppgifterna,139 något som Hallsenius menar 
framkallar en balansgång mellan företagens ovilja att publicera uppgifter som kan 
sänka konkurrenskraften och de externa intressenternas behov av information om bo-

1 3 7  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
1 3 8  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). 
1 3 9  Admati, A. R. & Pfleiderer. P. (1998). 
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lagens verksamheter.140 Företagen påpekar att en tätare rapportering skulle ge deras 
leverantörer möjlighet att verkligen kontrollera vad specifika åtgärda kostar, något 
som upplevs negativ t. Vi vill dock framhålla att om aktiemarknaden fungerar verkligt 
effektivt är redan intern information av känslig karaktär reflekterad i företagens ak-
tievärden. Att innehållet i de interna rapporterna skiljer sig från det i de externa skulle 
i så fall inte få någon betydelse för värderingen av bolagen.141  
 
Insiderinformation 
Utelämnar företag viss information i sina externa rapporter ökar också genast risken 
för insideraffärer och denna fara ökar även om rapporteringsintervallet är alltför glest. 
Enligt Edenhammar går riskgränsen vid kvartalsvis rapportering, tillkännagivanden 
mer sällan innebär alltså förhöjd risk.142 Företagens externa intressenter påpekar 
också att de tror att kvartalsvis rapportering är tillräcklig för att förebygga omfattande 
insiderhandel. Edenhammar och Hägg framhåller att börsbolag inte sällan möter pla-
cerare och analytiker i enskilda diskussioner och att risken då är stor att selek tiv in-
formation lämnas enbart till dessa aktörer. De menar att de offentliga rapporterna 
tillsammans med övrig aktiemarknadsinformation bör ge svar på de flesta frågor för 
att minimera denna risk, vilket är en anledning till att publikationerna måste vara fyl-
liga och informativa.143 Om rapportering sker tätare torde följaktligen behovet av 
selektivt informationslämnande minska eftersom informationsbehovet då bör tillfred-
ställas av den externa informationen där en rättv isande företagsbild presenteras. Om 
aktiemarknaden är effektiv kan emellertid insiderhandel överhuvudtaget inte före-
komma eftersom redan reflekterad information inte kan leda till högre avkastning. 
Trots tillgång till insiderinformation kan man inte nå högre avkastning än någon an-
nan aktör på marknaden då all information är lika värdefull.144  
 
Rättvisande bild måste förmedlas i rapporterna 
Emellertid förstår vi helt och hållet företagens ovilja att publicera information som 
skulle kunna reducera deras konkurrenskraft. Det kan vara svårt att motivera varför 
känslig finansiell information bör offentliggöras, men vi menar att de externa intres-
senterna har rätt till bra information om de ska kunna skaffa sig en rättv isande bild av 
företaget. Att våra företagsrespondenter dessutom nämner att de inte tvivlar på att de 
skulle kunna presentera uppgifter av värde för aktiemarknadsaktörerna oftare än 
kvartalsvis gör det enligt oss tveksamt om man verkligen kan påstå att de idag ger en 
rättv isande bild av företaget. För att ge en rättv isande bild bör naturligtvis all infor-
mation av värde presenteras för de externa intressenterna annars anser inte vi att den 
förmedlande bilden är att betrakta som rättv isande. Rättvisande bild ska enligt Leo-
nardz och Blomqvist liksom Lönnqvist tillämpas på situationen i det enskilda företa-
get. Då redovisningen enligt lag och god redovisningssed inte anses tillräcklig för att 

1 4 0  Hallsenius, J. (2002). 
1 4 1  Se vidare Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Fama, E. F. (1970).; Schroeder, R. G., Clark, M. 

W. & Cathey, J. M. (2001). 
1 4 2  Edenhammar, H (1997). 
1 4 3  Edenhammar, H. & Hägg, I (1997).  
1 4 4  Se vidare Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Fama, E. F. (1970.; Schroeder, R. G., Clark, M. W. 

& Cathey, J. M. (2001). 
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ge en rättv isande bild av verksamheten ska tilläggsinformation bifogas, vilken t ex 
kan presenteras i noter.145 
 

Inga tekniska eller bokföringsmässiga hinder existerar 
Vi kan följaktligen konstatera att det vid ett eventuellt införande av tätare rapporte-
ringsintervall inte finns något som hindrar själva framtagningen av redovisningsupp-
gifter eftersom uppgifter motsvarande den information som presenteras i delårsrap-
porter tas fram internt. Med tanke på det inte existerar några bokföringstekniska hin-
der skulle informationen således likväl kunna presenteras externt med ett tätare inter-
vall än vad som idag sker, inte heller tycks några tekniska hinder förekomma. De 
externa intressenterna nämner periodiseringen som ett tänkbart problem vid kortare 
rapporteringsintervall, men något förvånande är detta inte något som företagen menar 
existera. Även Lönnqvist anser att periodiseringsproblem skulle uppstå om man väljer 
att använda sig utav ett kortare rapporteringsintervall, men ser samtidigt att de bokfö-
ringstekniska hinderna har reducerats under senare år.146  

Företagen påpekar emellertid att rapportering externt varje månad skulle uppta 
alltför mycket av deras controllers tid och därmed kräva ökade personella resurser 
liksom hindra långsiktigt förbättringsarbete. Detta ställer vi oss dock undrande till 
eftersom vi nyss kunnat konstatera att uppgifterna i princip redan existerar internt, 
vilket bör innebära att personalkostnaderna inte borde skjuta alltför mycket i höjden. 
Givetvis är det skillnad på att producera en rapport avsedd enbart för internt bruk och 
en extern publikation. Den senare kräver naturligtv is mer kringarbete och PR efter-
som den ska ge en rättvisande bild av verksamheten så att utomstående med den som 
underlag kan bestämma hur de ska förhålla sig till företaget.147 Men om företagen 
redan från början är medvetna om att en extern rapport ska presenteras bör de kunna 
utgå från samma presentationsunderlag och omarbetningskostnaderna för att offent-
liggöra dessa borde då inte bli alltför höga. De formler och uträkningar som behövs 
göras till det första externa rapporteringstillfället torde gå att återanvända vid de 
kommande framtagningarna – många kostnader bör enligt vår mening därför vara av 
engångskaraktär. Även risken för de kvalitetsbrister företagen menar skulle före-
komma vid ett kortare rapporteringsintervall borde minskas om det tydligt klargörs att 
delar av det interna rapportinnehållet även ska publiceras externt. Givetvis inser vi att 
ett tätare informationslämnande ökar trycket på företagens IR-avdelningar och själv-
fallet kostar det mer att producera fler rapporter. Vi ställer oss dock undrande till om-
fattn ingen av de ökade personalkostnaderna. 
 
 
Varför rapporterar börsföretag med det intervall de gör? 
Fixering vid kontrakterat rapporteringsintervall 
Enligt Admati och Pfleiderer tillsätter ett företag resurser för framtagning av infor-
mation upp till den nivå där marginalförtjänsten som publiceringen bidrar till är för-

1 4 5  Se vidare Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001).; Lönnqvist, R. (2002). 
1 4 6  Lönnqvist, R. (2002). 
1 4 7  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). 
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enlig med marginalkostnaden för publiceringen.148 En anledning till att börsbolagen 
väljer att in te redovisa med ett tätare externt intervall – trots att det är tekniskt och 
bokföringsmässigt genomförbart, kan därför vara att de inte upplever värdet av publi-
ceringen som tillräcklig i förhållande till de kostnader den är förknippad med. Ett 
sådant beteende stämmer överens med det Balakrishnan och Sivaramakrisnan menar 
in träffar då en agent enbart agerar utifrån det som är förenligt med den egna håll-
ningen.149 Detta tycks också överensstämma med den bakomliggande orsak företagen 
anger som skäl till valt externt rapporteringsintervall – att Stockholmsbörsen kräver 
kvartalsvis rapportering från noterade bolag. Om företagen verkligen hade förknippat 
stort värde med att lämna information förenlig med marknadsbehovet borde de också 
kunnat acceptera kostnaderna förknippade med detta. Om de haft insikt i v ilket värde 
informationen i delårsrapporterna har för aktiemarknaden borde de enligt vår bedöm-
ning vilja anpassa sin rapportering efter marknadens behov istället för att b lott rap-
portera på det sätt som överensstämmer med börskontraktet. Den externa informatio-
nen syftar ju just till att tillgodose aktiemarknadens intressen.150 De externa intressen-
terna uppger att informationen i delårsrapporter är den mest kurspåverkande som 
förekommer – denna utgör därför utan tvivel stor del av underlaget i de prognoser 
som intressenterna ställer, v ilket företagen tycks vara väl medvetna om. Då företagen 
uppger börskravet som skäl till valt intervall och således verkar vara något fixerade 
vid detta verkar de emellertid inte vara öppna för andra möjligheter; exempelvis 
skulle ju en tätare rapportering inte på något sätt vara oförenlig med gällande regler. 
Ytterligare en företeelse som tyder på företagens fixering vid börskravet är att de som 
anledning till att de inte rapporterar mer sällan också uppger just börskravet och inte 
att mindre information skulle missgynna marknaden. Detta anser vi borde vara det de 
först och främst ser som anledning till att in te rapportera med ett längre intervall.  

Liksom tidigare frågar vi oss ifall företagen verkligen kan anses förmedla en 
rättv isande bild av deras verksamheter om de endast rapporterar i enlighet med vad 
som krävs. Börskravet verkar upplevas som ett bekvämt stöd att vila sig mot istället 
för att behöva bilda sig en uppfattning om vilket som är det mest gynnsamma rap-
porteringsintervallet. För våra respondenter tycks marginalkostnaden för publice-
ringen således möta marginalförtjänsten vid det av börsen förespråkande rapporte-
ringsintervallet. Även om företagen inte direkt nämner detta i sammanhanget verkar 
de på något plan ändå medvetna om varför kvartalsvis rapportering är det intervall 
Stockholmsbörsen förespråkar och således bedömer ger uppdatering tillräckligt ofta. 
Att döma av övriga uttalanden från respondenterna förstår de ju att mindre frekvent 
lämnad information skulle ge deras intressenter sämre förutsättningar för prognosma-
kande. Kanske är det så att de helt enkelt inte har reflekterat över att det är de själva 
som utöver den krävda informationen kan välja hur den externa informationen ska 
förmedlas? 
 

Oro för dalande uppmärksamhet 
Företagen oroar sig för att mer lämnad information från samtliga börsföretag skulle 
leda till att det enskilda företagets finansiella information blir osynlig och ointressant 

1 4 8  Admati, A. R. & Pfleiderer. P. (1998). 
1 4 9  Balakrishnan, R. & Sivaramakrisnan, K. (1999). 
1 5 0  Edenhammar, H. (1997). 
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i mängden av information. De befarar att ett informationsöverflöd ska uppstå och att 
analytiker och placerare då inte får tid eller möjlighet att bearbeta och reflektera över 
all tillgänglig information. Företagsrespondenterna hänvisar till analytikernas inter-
nationella arbetssituation och ifrågasätter om de skulle klara av att ta till sig all infor-
mation som offentliggörs. Till slut skulle informationsöverflödet kunna få följden att 
in tresset för företagets aktie minskar då den inte särskiljs eller syns i mängden. För att 
synas och vara intressant för aktiemarknaden menar företagen att de dessutom alltid 
måste presentera något ”nytt” i varje rapport, v ilket de anser kan vara svårt vid ett 
kortare intervall. Denna farhåga över att försvinna i mängden besannas till v iss del av 
det de externa intressenterna ger utryck för. Den information som publiceras i mass-
media idag anses nämligen vara vad mottagarna klarar av att ta till sig och man be-
dömer att medias fokus skulle hamna hos de större bolagen om ännu mer information 
offentliggjordes. Precis som företagen befarar skulle de mindre bolagen därmed få 
reducerad uppmärksamhet i pressen.  
 
Rädsla för informationsöverflöd 
Man kan fråga sig om tätare lämnad information vid ett informationsöverflöd också 
skulle innebära mindre lättillgänglighet för aktiemarknadens intressenter. Schroeder, 
Clark och Cathey anser att aktiemarknadens effektiva distributionssystem och det 
faktum att finansiell information sprids genom ett flertal olika källor gör den till den 
mest effektivt fungerade marknadsplatsen.151 Den information som vi privatpersoner 
tillskansar oss får vi emellertid oftast förmedlade till oss genom press, radio eller te-
lev ision, vilka i sin tur har upplysts av analytiker eller andra s k experter. Om dessa 
in te skulle klara av att bearbeta ett ökat informationsflöde skulle vi aktiesparare få 
mindre information om de företag vi äger aktier i. En förutsättn ing för en effektiv 
marknad är att informationen finns lättillgänglig för allmänheten, men man är också 
beroende av människor som samlar in informationen och bearbetar den. Vår insikt om 
hur information reflekteras i aktiepriser (EMH) har enligt Ball haft inverkan på före-
tagens rapporteringspolicy. Företagen nöjer sig inte sällan med att underrätta en före-
teelse, men överlåter själva bearbetningen av informationen till mottagaren.152 Utan 
de filtrerande mellanhänder som analytiker och media fungerar likt idag skulle troli-
gen många aktiesparare ha svårt att förstå den information som förmedlas. Det finns 
dessutom ingen anmodan i lagen att innehållet i företagens finansiella rapporter ska 
vara utformade så att vem som ska kunna förstå dem.153 Mellanhänderna sätter idag 
informationsaspekter i sammanhang åt vardagsspararen och underlättar faktaförståel-
sen. En ökad informationstillströmning skulle således kunna få följder för allmänhe-
tens kännedom om företagsverksamheten och därmed fungera lik t en flaskhals. Utan 
fungerande filterförmedlare skulle vi kanske inte klara av att ta till oss ett ökat infor-
mationsflöde. Men enligt EMH har det samtidigt inte någon betydelse om en viss 
information har blivit offentliggjort i media eller ej – så länge företagen håller press-
konferenser för allmänheten eller publicerar sin information via hemsidor blir den 
reflekterad i aktiepriset. Att tiden inte skulle räcka till för att bearbeta informations-
flödet är inget som EMH beaktar – så snart en underrättelse har tillkännagivits re-

1 5 1  Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2001). 
1 5 2  Ball, R. (1994). 
1 5 3  Se vidare Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001).; Lönnqvist, R. (2002). 
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flekteras innebörden av den i aktiepriset. Det spelar helt enkelt ingen roll hur eller var 
informationen rapporteras på en effektiv marknad så länge den bara rapporteras.154  
 
Finansiell in formation finns att hämta på Internet 
Samtliga av de undersökta företagen uppger att de publicerar sina offentliga rapporter 
via Internet och enligt Stockholmsbörsen har detta sätt att sprida extern information 
på ökat dramatiskt under senare år och är troligen det ledande distributionssättet 
idag.155 Enligt Dyckman och Morse bör en rapportförberedare nyttja sig av den mest 
kostnadseffektiva förmedlingsmetoden eftersom informationen oavsett rapporterings-
förfarande återspeglas i aktiepriset.156 Enligt vår mening är informationsspridning via 
Internet både billig t och verkningsfullt – våra respondenters förfarande sker således i 
lin je med EMH och författarnas påstående. På Internet finns bolagsinformation alltså 
lättillgänglig för allmänheten även om medias rapportering angående bolagen skulle 
avta vid ett eventuellt informationsöverflöd. Lättillgängligheten är t o  m lagreglerad – 
en årsredovisning är en offentlig handling som ska finnas åtkomlig för alla.157 Det 
finns således, för den vardagssparare som är verkligt intresserad, goda förutsättningar 
att tillförskansa sig informationen själv genom att på egen hand sondera terrängen på 
aktiemarknaden genom sökningar på Internet. Att själv behöva vara aktiv är emeller-
tid inte något som alla skulle uppfatta som positivt utan snarare som besvärligt och 
tidskrävande. Förutom aspekterna kring förmedlingen av ett utökat informationsflöde 
menar emellertid de externa intressenterna att själva kapitalmarknaden skulle kunna 
hantera ett tätare informationsåtergivande. Men vi vill dock understryka att det med 
tanke på risken för information i överflöd och vardagsspararens ökade behov av 
egenaktivitet blir ännu viktigare att den offentliggjorda informationen är bra och tyd-
lig t uppställd i delårsrapporterna. Enligt Leonardz och Blomqvist underlättar en över-
skådligt formerad rapport för marknadsaktörerna att snabbare ta till sig informationen 
och bidrar också till att de enklare kan göra jämförelser mellan olika bolag.158 Även 
mer uppgifter av icke-finansiell karaktär torde kunna underlätta för vardagsspararen 
att tillskansa sig  innehållet i rapporterna.   
 
Internationell överensstämmelse 
Företagen oroar sig också för vad som skulle kunna bli följden om rapporteringsin-
tervallet skulle skilja sig åt internationellt – i länder där både det egna företaget och 
konkurrenter finns etab lerade. Skulle de mer transparanta företagen då uppmärksam-
mas betydligt mer än det egna företaget? Enhetliga internationella regler efterlyses av 
samtliga respondenter, av såväl företagen som de externa intressenterna. Låt oss leka 
med tanken att en nation som USA skulle införa månadsrapportering. En stor mängd 
svenska företag finns börsnoterade på amerikanska finansmarknader och skulle såle-
des vara tvungna att rapportera med samma intervall som övriga inhemska företag. 
Kvartalsrapporter från ett internationellt svenskt företag utan börsnotering i USA 

1 5 4  Se vidare Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. 
(2001). 

1 5 5  Malmqvist, P. (2003). 
1 5 6  Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986). 
1 5 7  Se vidare Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001).; Lönnqvist, R. (2002). 
1 5 8  Ibid.  
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skulle troligen inte vara särskilt in tressant att uppmärksamma internationellt i förhål-
lande till de mer transparanta bolagen – det skulle exempelvis inte gå att jämföra fö-
retagen med varandra om de lämnade uppgifterna skiljer sig åt och de tätare rapporte-
rande bolagen kan tänkas uppfattas som mer ärliga och öppna än de svenska. Precis 
som vi tidigare nämnt anser våra respondenter att det bör förekomma internationell 
överensstämmelse inom redovisningsområdet. För små länder som Sverige är det 
mycket betydelsefullt att normerna anpassas till in ternationell utveckling. De stan-
dards som troligen kommer att bli ledande internationella redovisningsnormer fram-
över är IASB:s och därför bör den svenska normgivningen ligga så nära dessa som 
möjligt.159 Vi kan således konstatera att en internationell rapporteringspraxis är 
efterfrågad och att även redovisningsregler och allmänna normer bör vara förenliga 
länder emellan. Detta bör underlätta möjligheterna till jämförelser mellan bolag, oav-
sett var de har sitt säte, och kan därmed också tänkas fungera bra för konkurrensen. 
Den höga svenska redovisningsstandarden som föreligger kan, enligt Edlund, ge 
svenska företag en global konkurrensfördel och då även minska kostnader som är 
behäftade med verksamhet in ternationellt.160  
 

Hur länge håller sig informationen aktuell? 
En resultaträkning visar uppgifter om vad som redan har hänt och balansräkningen 
beskriver tillgångarnas och skuldernas aktuella värden; när de når läsaren kan emel-
lertid uppgifterna ha förändrats.161 För att aktiemarknadsaktörerna ska kunna göra bra 
prognoser krävs dock att de har tillgång till aktuell information och våra externa in-
tressenter ger utryck för att de skulle kunna förstå företagets situation bättre om de 
också haft tillgång till andra uppgifter än bokföringssiffror. Börsbolagen anser att den 
information de offentliggör är hållbar tills dess att nästa delårsrapport presenteras, 
alltså ett kvartal. De påpekar att relevansen på informationen avtar ju längre tid som 
går efter offentliggörandet och att uppgifterna är som intressantast den närmast föl-
jande tiden efter presentationen. Företagens externa intressenter anser att den infor-
mation som offentliggörs i företagens rapporter ger en accep tabel möjlighet till pro-
gnoser som kan vara hållbara i 12 månader som allra längst. Företagen menar att den 
enskilda siffran kvickt tappar i betydelse, men påpekar emellertid att den i ett större 
sammanhang och under ett längre tidsperspektiv genast blir intressant och användbar. 
Dessa önskemål har också framförts av amerikanska analytiker och placerare som 
efterlyser pedagogiska förklaringar i årsredovisningar så att o lika samband förtydli-
gas.162 Även Edenhammar påpekar betydelsen av att sätta resultat i ett större och 
förklarande sammanhang.163 Den föränderliga omgivning som företag idag verkar i 
kan också göra att redovisningssiffrorna blir inaktuella snabbt och att de därför inte 
förmår väcka något större externt intresse ens en kort tid efter tillkännagivandet. Att 
antalet börsnoterade bolag som presenterar sitt delårsresultat vid ungefär samma till-
fälle är väldigt många kan också vara en orsak till att rampljuset endast stannar på ett 

1 5 9  Se vidare Edenhammar, H. & Hägg, I (1997).; Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. 
(2001).; Östman, L. (1997). 

1 6 0  Edlund, B. (1997). 
1 6 1  Lönnqvist, R. (2002). 
1 6 2  Edenhammar, H. (1997). 
1 6 3  Ibid. 
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enskilt bolag under själva dagen för presentationen. Under nästkommande dag ligger 
ett annat företags rapport på medias klippbord och strålkastarna riktas istället mot 
detta bolags tillkännagivande.  

För att uppnå marknadseffektivitet är det enligt EMH nödvändigt med låga 
transaktionskostnader och att viktig och aktuell information finns lättillgänglig för 
aktörerna.164 Stockholmsbörsen påpekar dessutom att för att en delårsrapport ska 
kunna anses bra så måste den vara aktuell. Rapporten bör lämnas kort efter periodens 
slut och det är angeläget att den fokuserar på den tidrymd som passerat sedan den 
senaste delårsrapporten offentliggjordes. En aktuell delårsrapport lämnar även fram-
åtb lickande information.165 Att 75% av svenska börsbolag idag lämnar uppgifter av 
den karaktären i sina rapporter166 – trots att detta inte är något börskrav – är ett tecken 
på att man försöker aktualisera sin externa information. Även Ek påpekar att svenska 
börsbolags finansiella rapporter har blivit allt bättre på att ge dagsaktuella företags-
bilder.167 Men eftersom företagens intressenter upplever att framåtblickande informa-
tion inte sällan saknas i den externa information som publiceras tycks ett behov av 
ännu mer information av denna karaktär finnas.   
 

Oro för kortsiktighet 
Börsbolagen är också oroliga för att ett tätare rapporteringsintervall skulle innebära 
att deras företag utsätts för kortsiktig värdering. Detta menar de skulle vara speciellt 
negativt för branscher med stor försäljn ingsvariation och därmed betydande resultat-
svängningar. Företagen framhåller att den egna ledningen måste ha ett långt perspek-
tiv vad gäller strategier och åtgärder och menar att ett kortare rapporteringsintervall 
troligen skulle förvärra den redan existerande kvartalsfixeringen. Ett tätare intervall 
skulle innebära större risk för att småsaker förstoras upp, något de menar redan före-
kommer, men som anses kunna motverkas av ett längre rapporteringsintervall även 
om detta inte är något som förespråkas varken av företagen eller av deras externa in-
tressenter. Jensen stödjer företagens oro för kortsiktighet och menar att börsmarkna-
den inte sällan förväntar sig en högre nivå på verksamhetsbudgeten än den företagen 
framställt, v ilket han menar kan innebära att företagsledningar hamnar i en situation 
där de justerar budgeten så att den ska överensstämma med förväntningarna.168 Detta 
är även något som Lönnqvist framhåller då han menar att företagens vetskap om att 
många intressenter kommer att fatta beslut utifrån rapporterna kan locka till skönmål-
ning av resultatet.169 Företag anses ofta ha misslyckats om de externa förväntning-
arna, trots att de kan vara omöjliga att få till stånd, inte uppnås.170 Vid skönmålning 
av resultatet kommer emellertid många intressenters beslut baseras på felaktiga grun-
der, vilket kan locka dem till att köpa aktier till högre pris än vad de skulle ha gjort 
om de ekonomiska rapporterna varit rättvisande.171 Strävan efter kortsiktiga vinster 

1 6 4  Se vidare Ball, R. (1994).; Dyckman, T. R. & Morse, D. (1986).; Fama, E. F. (1970). 
1 6 5  Malmqvist, P. (2003). 
1 6 6  Ibid. 
1 6 7  Ek, T. (1997). 
1 6 8  Jensen, M. C. (2001).  
1 6 9  Lönnqvist, R. (2002).  
1 7 0  Jensen, M. C. (2001).  
1 7 1  Lönnqvist, R. (2002). 

 - 52 - 

                                                             



Optimal extern rapportering 
Eleonore Lundberg 

  Sofia Svensson 
 __________________________________________________________________________________________  
 
 
kan, enligt Edenhammar, också hämma investeringsbenägenheten i företagen efter-
som en stor investering innebär högre kostnader; det faktum att investeringen på lång 
sikt kan komma att vara lönsam blir då mindre betydelsefullt. Risken för kortsiktigt 
agerande kan, påpekar författaren, hanteras genom att företagsledningen placerar re-
sultatet i ett större sammanhang och visar effekterna av t ex speciella poster och sä-
songssvängningar.172 En amerikansk studie visar att konkurrensfördelar har gått förlo-
rade då långsiktiga investeringar åsidosatts, v ilket de tror har skett p g a aktiemarkna-
dens kvartalsfixering.173 Det är just för att skydda aktieägare från att företag visar upp 
en förskönad bild av verksamheten som civillagstiftningen angående redovisningen 
finns.174 För de börsnoterade bolagen gäller dessutom högre krav då deras verksamhet 
eller inflytande är så stort och berör så många personer.175 
 
Kvartalsvis rapportering skapar förutsättningar för rättvisande handel 
Företagens befarande om kortsiktig bedömning styrks ytterligare av det några av de 
externa intressenterna tror att ett kortare rapporteringsintervall än kvartalsvis skulle 
innebära, d v s att kortsiktigt tänkande och agerande troligen skulle bli vanligare för-
kommande. Dessa nämner, liksom företagen, att ett längre intervall skulle kunna in-
nebära att frågor som vid ett kort intervall ofta överbetonas skulle få mindre betydelse 
och de menar således att ett längre rapporteringsintervall skulle kunna innebära 
mindre kortsiktighet. Att de externa intressenterna emellertid inte är riktigt säkra på 
att denna kortsiktighet råder framgår av att de ställer sig tveksamma till d iskussio-
nerna kring kvartalskapitalismen, vilken de inte riktigt menar är förenlig med verklig-
heten. Trots den inverkan en glesare rapportering skulle kunna ha på aktiemarknadens 
närsynthet påpekar de att det inte alls är negativt med kvartalsvis rapportering utan 
framhåller istället att detta är positiv t och att denna rapportering är tillräcklig för att 
skapa en rättv isande handel. I detta får de stöd av amerikanska undersökningar som 
försvarar kvartalsrapportering och menar att denna informationsgivning ger tätare 
signaler till aktiemarknaden om företagets utveckling.176 De externa intressenterna 
menar att det som istället bör kritiseras är företagsägarnas kortsiktiga agerande som 
kan innebära att bolaget missköts. Att kvartalskapitalismen förutsätter att företagets 
enda mål är att maximera aktieägarens vinst, kritiseras även av Sjögren.177 Merchant 
framhåller att det handlande som uppenbarar sig som förmånligt för företaget för 
stunden kan få förödande effekter i framtiden. Författaren pekar emellertid på att ak-
tiemarknaden enligt studier i själva verket inte är närsynt utan understödjer långsik-
tiga ansatser, vilket bevisats av att aktievärdena steg då investeringar tillkännagavs.178 
Vi menar med anledning av detta att handlingar utförda i företaget idag också kom-
mer att påverka aktiens framtida värde och att ledningen därför skulle missgynna det 
egna företaget om de handlar kortsiktigt, något som börsbolagen bör tänka på inför 
investeringsbeslut och frestelser till skönmålning. Om marknaden fungerar såsom 

1 7 2  Edenhammar, H (1997). 
1 7 3  Merchant, K.A. (1997). 
1 7 4  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). 
1 7 5  Ibid.; Lönnqvist, R. (2002). 
1 7 6  Edenhammar, H. (1997). 
1 7 7  Sjögren, H. (2003). 
1 7 8  Merchant, K.A. (1997). 
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Merchant påstår kommer aktiepriset spegla företagets verkliga värde och en långsik-
tig  strategi gynnar således bolaget även på kort sikt.  
 
 
Vilket informationsbehov har aktiemarknadens aktörer? 
Ännu ej konstaterad information 
Precis som Edenhammar påstår vill de externa intressenterna gärna påverka vilken 
information börsföretagen lämnar ifrån sig. Det ökade intresset för detta åskådliggörs 
också i våra respondenters uttalanden.179 De vill emellertid gärna veta sådan 
företagsinformation som ur bolagens synvinkel fortfarande är osäker och som till 
skillnad från bokföringsuppgifterna ännu inte har kunnat konstateras och således inte 
kan garanteras. Detta gäller inte minst för uppgifter såsom förväntningar och speku-
lationer om vilken riktning företaget kan komma ta i framtiden. Vi kan därför förstå 
företagens dilemma och olust att dela med sig av sina prognoser och lämna ifrån sig 
mycket framåtriktad information. Man kan också anta att det är just de framåtriktade 
uppgifternas osäkra natur som gör att ett krav på att konkludera sådan information i 
delårsrapporter dröjer. Emellertid måste man se till aktiemarknadsaktörernas infor-
mationsbehov eftersom rapporterna ju ska syfta till att tillfredsställa dessas intres-
sen.180 Av det våra externa intressenter lyfter fram framgår mycket tydligt att uppgif-
ter såsom förväntad resultatu tveckling, fokusområden och aktievärdesprognoser är 
efterfrågade. Att få tillgång till y tterligare icke-finansiell information anses göra bil-
den av företaget mer adekvat, vilket är helt i enlighet med det krav på rättv isande bild 
som idag ställs på de externa redovisningsuppgifterna.181 Man kan därför tycka att ett 
krav från exempelvis börsen är på sin plats. Emellertid måste man samtid igt avväga 
just osäkerhetsfunktionen – som tidigare nämnts är orderingång en bra och tidig indi-
kator och är dessutom relativ t objektiv till skillnad från prognoser,182 men den 
förmedlar inte på något sätt säkra företagsuppgifter. Det finns ingen garanti för att en 
tagen order verkligen ökar företagsvärdet och att tillkännage en order kan således 
bidra till att förmedla en bild av företaget som egentligen inte är realiserad. Intäkter 
får ju inte tas upp i resultaträkningen förrän de är konstaterade och om samma före-
skrifter skulle gälla även inför publicering av framåtriktad information torde osäker-
hetsfenomenet leda till problematik av samma spekulativa karaktär som den vi tidi-
gare redogjort för (se Skulle tätare informationstillkomst begränsa volatiliteten? 
s 44f).  
  

Vilken information ger aktiemarknaden bra prognosmöjligheter? 
Företagsrespondenterna framhåller att de tror att information angående produkter och 
andra uppgifter som skulle kunna bidra till ett mer lättbedömt företag skulle vara vär-
defullt att redovisa offentlig t. Denna typ av information menar de idag är mindre 
vanligt förekommande i delårsrapporter.  Om bolagen nu inser detta värde frågar vi 
oss än en gång om man verkligen kan anse att de ger en rättvisande bild av verksam-

1 7 9  Edenhammar, H. (1997). 
1 8 0  Ibid. 
1 8 1  Se vidare Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001); Lönnqvist, R. (2002). 
1 8 2  Malmqvist, P. (2003). 
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heten. Då ”nyttan” av en extern rapport enligt Lönnqvist är att ge intressenterna in-
formation som kan hjälpa dem i beslutsfattande gällande frågor som rör företaget183 
anser vi att informationen verkligen borde ge en rättv isande bild av företaget – hur 
ska annars aktiemarknaden kunna göra bra och tillförlitliga prognoser baserade på 
materialet?  
 
Information mellan delårsrapporterna 
Enligt de externa intressenterna kan aktiemarknadens aktörer hantera ett kortare rap-
porteringsintervall än kvartalsvis, men de ser inte meningen med det. Däremot anser 
de att det är av intresse att uppgifter såsom försäljn ingsstatistik rapporteras mer fre-
kvent. Detta är också något som företagen medger troligen skulle vara intressant att 
redovisa offentlig t mellan de kvartalsvisa rapporteringstillfällena. Flera bolag uppger 
att de även idag lämnar ut uppdateringar mellan rapporterna och detta anser de kan 
räknas som ett extra rapporttillfälle.  

På senare tid har antalet bolag som förutom delårsrapporter även presenterar 
försäljn ingsstatistik och orderingång mellan rapporteringstillfällena med täta mellan-
rum ökat.184 Vissa stora företag, såsom Nokia, presenterar prognosuppdateringar – 
halvkvartalsrapporter – mellan de vanliga rapporteringstillfällena och i dessa uppdate-
ringar ges just information om försäljning och man kommenterar även tidigare läm-
nade prognoser.185 Enligt Stockholmsbörsen är orderingång en uppgift som för de 
externa intressenterna kan vara av betydelse. För kortsiktig kursutveckling bedöms 
orderingång utöver det ordinarie räkenskapsmaterialet vara den viktigaste enskilda 
siffran för placerare då denna är en tidig indikator på efterfrågeförändringar och dess-
utom är en relativ t objektiv siffra.186 Att våra respondenter inte ser någon mening 
med ett införande av tätare rapportering än kvartalsvis kan således förklaras med att 
företagen idag lämnar uppgifter till externa intressenter på andra vis än genom 
delårsrapporter. Kanske är det så att det bara är vissa typer av uppgifter som behöver 
presenteras oftare än kvartalsvis för att marknadsaktörernas informationsbehov ska 
tillfredställas och inte nödvändigtvis alla de uppgifter som normalt ingår i en 
delårsrapport. Så länge marknaden ändå får den information de behöver för att skapa 
sig en rättvisande och aktuell bild av företagens verksamheter behöver det 
kvartalsvisa intervallet inte nödvändigtvis vara felaktigt. Det som behövs för att 
marknaden ska fungera verkligt effektivt är kanske istället en regelbunden utökning 
av denna typ av uppgiftslämnande. 
 
Tydliga rapporter underlättar jämförelser  
För att aktiemarknadens aktörer utan större svårigheter ska kunna göra bra prognoser 
krävs att den information som bolagen offentliggör är lättbegriplig, rättvisande och att 
man med den som grund även kan jämföra olika bolag samt det enskilda bolagets 
information från år till år. Därför är en normgivares vikigaste uppgift att b idra till 
jämförbarhet så att liknande transaktioner presenteras på samma sätt i alla bolag.187 

1 8 3  Lönnqvist, R. (2002). 
1 8 4  Malmqvist, P. (2003). 
1 8 5  Ibid. 
1 8 6  Ibid. 
1 8 7  Rydén, B. (1997). 
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För att underlätta för läsaren av rapporten och för att denne ska kunna jämföra ett 
företags rapporter från olika perioder måste bolaget när det en gång har valt uppställ-
ningsform hålla fast vid denna.188 Det kan dock vara svårt att skriva lagar angående 
extern redovisning som passar alla bolag oberoende av storlek, något som har försökt 
lösas genom utformandet av mallar för balans- och resultaträkningarna. Om bolag 
använder dessa blir det ju lättare att göra jämförelser mellan olika bolags resultat.189 
Då cirka en tredjedel av aktierna på Stockholmsbörsen ägs av utländska placerare bör 
jämförbarheten gälla också på internationell nivå så att även dessa intressenter kan 
jämföra företagen med dess konkurrenter på ett relativ t enkelt sätt.190 Ovanstående är 
också något som företagen framhåller då de som vi tid igare nämnt betonar hur viktigt 
det är med ett internationellt överensstämmande rapporteringsintervall. Det verkar 
således som om de har förstått att tydlighet och jämförbarhet är av stor betydelse för 
marknadsaktörerna i deras prognostiserande.  

Edenhammar och Ek påstår att redogörelse av s k icke-finansiell information 
kan ge större bedömningsmöjligheter för utomstående angående bolags framtida ut-
veckling.191 Också företagen menar att ett mer frekvent uppgiftslämnade kan ge aktie-
marknaden och ägarna bättre uppsikt och kontroll på det enskilda företaget eftersom 
de då lättare kan göra jämförelse mellan de olika perioderna och lättare kan följa 
verksamhetstrender. Företagen påpekar även att viss annan information som normalt 
in te ingår i en delårsrapport skulle kunna vara användbar för de externa intressenterna 
för att göra uppföljningar av eventuella trender.  
 
Framåtriktad information efterlyses  
Den information de externa intressenterna främst efterfrågar är mer framåtriktade 
uppgifter i delårsrapporterna, något de menar ofta saknas trots att en liten förbättring 
har kunnat urskiljas under senare år. Edenhammar och Ek menar att företag ofta är 
sämre på att redovisa information om ”mjuka investeringar” och satsningar än vad de 
är på att ge framtidsinformation vad det gäller stora mer ”hårda” investeringar efter-
som de vill motivera dessa för att marknaden inte ska agera kortsiktigt på det för till-
fället sänkta resultatet.192 De uppgifter som eftersöks av de externa intressenterna är 
bl a information om förväntad utveckling av intäkter, kostnader, försäljn ing och re-
sultat. Man vill även ha mer detaljerad information om resultatutveckling och uppdel-
ning på olika affärsområden. Främst är det mer s k icke-finansiell information som 
efterfrågas. Detta kan jämföras med den amerikanska undersökning vi tidigare nämnt 
där det konstaterats att analytiker och placerare vill ha mer tilläggsinformation för att 
underlätta prognosarbetet liksom bättre information om företags affärsidé, strategier 
och mål.193 Enligt Stockholmsbörsen måste dessutom en delårsrapport för att den ska 
kunna anses vara aktuell även lämna just denna typ av framåtblickande informa-
tion.194 Det tycks oss som att de uppgifter som efterfrågas av de externa intressenter 
som vår undersökning omfattar liksom av de amerikanska analytikerna är av samma 

1 8 8  Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001). 
1 8 9  Lönnqvist, R. (2002). 
1 9 0  Se vidare Edenhammar, H. & Hägg, I (1997).; Edlund, B. (1997).; Rydén, B. (1997). 
1 9 1  Edenhammar, H. (1997).; Ek, T. (1997). 
1 9 2  Ibid. 
1 9 3  Se vidare Edenhammar, H. & Hägg, I (1997).; Edenhammar, H. (1997). 
1 9 4  Malmqvist, P. (2003). 
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karaktär som det ÅRL och bokföringsnämnden rekommenderar att en förvaltningsbe-
rättelse bör innehålla. Exempelvis tar denna verbala del av årsredovisningen upp 
mycket icke-finansiell information såsom upplysningar om forskning och utveckling, 
verksamhetens art och inriktning, förklaringar till resultatu tvecklingen samt mark-
nadssatsningar.195 För att tillfredsställa de externa intressenterna vore kanske en kor-
tare variant av förvaltningsberättelsen något att överväga inkludera i delårsrappor-
terna. Mycket av innehållet kommenteras redan idag, men kanske inte nödvändigtvis i 
tillräcklig omfattn ing eller under en samlad rubrik. Ett införande av förvaltningsbe-
rättelser även i delårsrapporter där ovanstående framförda önskemål tydligt framgår 
skulle dessutom kunna göra informationen enklare att finna och därmed bidra till 
ökad tydlighet. 
 
Icke-finansiell information ger fullödigare företagsbild 
Framåtblickande information eller icke-finansiell information beskriver hur bolag på 
olika sätt rustar sig för framtiden. Enligt Edenhammar är detta information som ana-
ly tiker ofta efterfrågar vid kontakter med bolagen och för att undvika att insiderin-
formation lämnas till enbart dessa aktivt frågvisa personer menar författaren att denna 
typ av information så långt det är möjlig t bör ingå i årsredovisningen.196 Detta är nå-
got som också vi har kunnat konstatera är fallet genom vår empiriska undersökning. 
Företagen anser att icke-finansiell information i kombination med finansiell är 
mycket viktig att ha med i externa rapporter. De menar att denna typ av information 
kan ge budskap om bolagets värderingar, strategier och framtidsplaner och till skill-
nad från Edenhammar197 anser de att den redan idag ger möjlighet att lättare göra 
jämförelser med andra företag. Dessutom efterlyser även de externa intressenterna 
mer icke-finansiell information i delårsrapporterna. Ett ökat inslag av icke-finansiella 
uppgifter i delårsrapporterna anses kunna vara både positiv t och värdeskapande då en 
ökad tillgång på mjuk data ger en fullödigare bild av företaget och dess verksamhet. 
Denna typ av information anser de är ett u tmärkt komplement till den mer traditio-
nella information som lämnas idag. De påpekar också att situationen i det enskilda 
företaget skulle kunna förstås bättre om information om marknader, strategier och 
organisationen liksom styrnings- och ledningsfrågor synliggörs mer än vad som är 
fallet idag. Även detta överensstämmer med vad Edenhammar och Ek påstår – att 
redogörelse av ”mjuka” investeringar och satsningar väsentlig t borde kunna medge 
större bedömningsmöjligheter för utomstående angående bolagets framtida utveckling 
och även motivera varför företag som inte är speciellt kapitalkrävande är så högt vär-
derade i förhållande till det egna kapitalet. Författarna menar dock att det troligen 
dröjer innan denna typ av information normeras och att det även är viktigt att redo-
visningen inte anpassas för att tillgodose andra intressen än aktiemarknadens.198  

Vi kan således konstatera att ett u tökat utbud av icke-finansiell information i 
delårsrapporter är både efterfrågad och behövd för att marknaden lättare ska kunna 
göra prognoser över bolagens framtida läge. Informationen bör dock vara baserad på 
stabila och tillförlitliga mått som är jämförbara med andra företag för att den ska bli 

1 9 5  Se vidare Leonardz, B. & Blomqvist, A. (2001).; Lönnqvist, R. (2002). 
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riktigt intressant för analytikerna. Den bör också så långt som möjlig t kopplas till den 
finansiella informationen för att de mjuka uppgifterna verkligen ska vara av värde för 
aktiemarknaden.199 Följer företagen de rekommenderade redovisningsuppställning-
arna för att underlätta jämförbarheten och dessutom utökar den icke-finansiella in-
formationen och annan intressant information så tror vi att deras rapporter uppfyller 
de kriterier de behöver för att kunna anses vara jämförbara med andra företag och 
även med företagens egna tid igare offentliggjorda rapporter. 
 

Reglera eller ej? 
Idag är mycket av de tilläggsuppgifter som det framförts önskemål om oreglerat. Pre-
cis som företagen uppger är det upp till var och en att lämna mer öppna och detalje-
rade uppgifter utöver det som krävs, det framförs emellertid att företagets aktie för-
modligen blir mer korrekt prissatt om bolaget är transparant. Som tidigare nämnts 
uppfattar vi bolagen något fixerade vid börsens krav och därför är viss reglering troli-
gen också nödvändig för att en rättvisande bild verkligen ska förmedlas. På en aktie-
marknad bör emellertid marknadskrafterna sköta mycket av regleringen eftersom den 
externa information som förmedlas syftar just till att tillfredsställa marknadsaktörer-
nas behov av redogörelse för det ekonomiska läget. Östman menar dock att man bör 
undvika att reglera detaljer med tanke på att omfattn ingen i de externa rapporterna 
kan bli svårhanterlig för såväl företagen som intressenterna.200 Vi anser att det inte 
borde behöva regleras fram en rättvisande bild, men ändå verkar detta i v iss mån vara 
nödvändigt. Givetvis måste man tänka på att inte byråkratisera rapporteringen, men 
den måste ju  ändå uppfylla sitt ursprungliga syfte! 
 

1 9 9  Edenhammar, H. (1997). 
2 0 0  Östman, L. (1997). 

 - 58 - 

                                                             



Optimal extern rapportering 
Eleonore Lundberg 

  Sofia Svensson 
 __________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 

SLUTKOMMENTARER 
 

 
  
Sammanfattning 
Optimalt intervall bör ge rättvisande bild 
Vi har genom vår empiriska undersökning och analys av denna konstaterat att infö-
rande av ett tätare rapporteringsintervall än kvartalsvis i börsnoterade företag är möj-
lig t då månatliga rapporter redan tas fram för internt bruk. Det finns inga tekniska, 
bokföringsmässiga eller väsentlig t kostnadsmässiga hinder för att införa ett tätare 
rapporteringsintervall, men företagen upplever emellertid andra ”kostnader” förknip-
pande med detta. Dessa ”kostnader” tar sig bl a skepnad av rädsla för att företagen 
skulle kunna ta skada och deras konkurrenssituation försämras liksom farhåga för att 
ett än kortsiktigare fokus skulle framträda på aktiemarknaden. En följd som också 
fruktas är ett ökat spekulativ t beteende baserat på, i företagens ögon, osäkra uppgifter, 
vilka de anser skulle få volatiliteten att öka eftersom aktiemarknadsaktörerna agerar 
snabbare vid tätare rapportering. Den huvudsakliga anledningen till det intervall fö-
retagen idag begagnar sig av är att det är det av börsen krävda och något annat än att 
följa detta intervall har inte föresvävat dem även om marknadsaktörerna behövt ytter-
ligare information för att kunna göra en korrekt bedömning av företagens situation. 
Det rapporteringsförfarande som är att betrakta som det optimala måste nämligen 
förmedla en rättv isande bild av företagsverksamheten så att aktiemarknadsaktörerna 
får sin rättsenliga informationshunger mättad. Då företagen emellertid uppger sig 
kunna presentera uppgifter av värde till sina intressenter oftare än vad som i nuläget 
görs är det nuvarande rapporteringsförfarandet inte att betrakta som optimalt då in-
tressenternas ”intäkter” skulle öka om de fick tillgång till denna värdefulla informa-
tion. Företagens ”kostnader” vid ett utökat uppgiftslämnade kan däremot öka till en 
grad där förfarandet ur deras synvinkel inte är optimalt. Att förmedla den rättvisande 
bild som lagen kräver får dock inte betraktas som en ”kostnad” för företagen – bilden 
måste förmedlas till aktiemarknadsaktörerna oavsett vilka ”kostnader” informations-
lämnandet är behäftat med. Dock går gränsen för vad de börsnoterade bolagen kan 
offentliggöra någonstans. Vår analys visar att de externa intressenterna har ett behov 
av framåtriktad information för att de ska kunna göra rättv isande prognoser. All 
framåtriktad information är emellertid osäker i viss mån och en del av den skulle 
kunna vara fördärvlig  för företagen om den offentliggjordes. 
 

Icke-finansiell information och uppdateringar behövs 
Något som de externa intressenterna menar skulle höja deras ”intäkter” och som be-
hövs för att göra trovärdiga prognoser över bolagens framtida läge är ett u tökat utbud 
av icke-finansiell information i delårsrapporter och årsredovisningar. En fullödigare 
företagsbild kommer att förmedlas om tillgången till icke-finansiell information för-
bättras. Tydlighet och möjlighet till att göra jämförelser efterlyses också och därför 
menar vi att ett krav på mer icke-finansiell information i delårsrapporterna är att före-
dra. Då företagen anser det värdefullt att presentera uppgifter som gör dem lättbe-
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dömligare upplever vi att mer rapporterad icke-finansiell information inte skulle vara 
synonymt med orimlig t höga ”kostnader” eftersom deras verksamheter härigenom 
skulle bli mer rättv ist speglade. Ett utökat utbud av prognoser angående företagens 
förväntade utveckling inom diverse områden är också något som ger intressenterna 
högre ”intäkter”, men detta skulle samtid igt medföra ökade ”kostnader” med anled-
ning av uppgifternas karaktär. Dessa osäkra uppgifter ger nödvändigtvis inte en mer 
rättv isande företagsbild än tidigare och då sådan information inte är positiv för båda 
parter är detta inte något vi önskar ska regleras. Emellertid kan vi konstatera att 
marknadsaktörerna istället för ett tätare intervall efterlyser vissa uppdateringar mellan 
rapporteringstillfällena, främst månadsvisa upplysningar om företagens försäljn ings-
utveckling. Dessa uppgifter ser vi som mer säkra än de förra bl a eftersom företagen 
in te sällan i god tid kan få en bekräftelse på försäljn ingen. Då många företag redan 
idag tycks presentera uppgifter av denna karaktär bedömer vi att en publicering inte 
skulle bidra till en betydande ökning av ”kostnaderna”. Men eftersom enkelheten att 
ta fram statistik över försäljn ing är beroende av inom vilken bransch företagen är 
verksamma menar vi att det kan bli svårt att reglera fram denna efterlysta uppdate-
ring. En rekommendation för de företag där det är möjligt är dock på sin plats. 
 

Det nuvarande kvartalsvisa intervallet är att föredra 
Företagsbilden blir alltså inte rättv isande om för mycket osäker information offentlig-
görs. Det optimala är därför ett jämviktsläge mellan företagens ”kostnader” och de 
externa intressenternas berättigade behov av ”intäkter”. Det är, som vi genom vårt 
resonemang kommit fram till, in te heller bra för aktiemarknadsaktörerna med ett för 
tätt in tervall eftersom det vid ett informationsöverflöde inte är möjlig t att få informa-
tion förmedlad till sig på samma sätt som vid det rådande intervallet. Detta skapar 
således ”kostnader” för båda parter – aktiespararna blir mindre upplysta och det 
rampljus som riktas mot företagen reduceras. Det mest fördelaktiga vore om samtliga 
marknadsaktörer varit så aktiva att aktiemarknaden hade kunnat ta till sig all offent-
liggjord information. Emellertid gör den flaskhals som idag uppstår då innehållet i de 
finansiella rapporterna förmedlas till oss genom analytiker och andra experter och 
således utgör andrahandsinformation att detta inte skulle vara en realitet vid tätare 
rapportering. Om marknaden fungerat i enlighet med EMH och alla aktörer varit så 
aktiva som teorin förutsätter och själva bearbetat informationen så hade de nya upp-
gifterna också reflekterats snabbt i aktiepriserna, men eftersom dagens aktiva aktörer 
består av ett begränsat antal så skulle ett överflöd av information leda till att v issa 
element således filtreras bort. Vi menar därför att mellanhänderna agerar bromsklos-
sar för att teorin kring effektiv marknad skulle vara praktisk tillämpbar vid ett infor-
mationsöverflöd. Vi finner denna risk så överhängande att vi inte anser att ett tätare 
in tervall än kvartalsvis är optimalt – ”kostnaderna” skulle nämligen bli för höga i 
förhållande till ”in täkterna”.  
 

Kontenta  
Utifrån vårt material anser vi således att det kvartalsvisa intervall som idag nyttjas 
fortfarande är att betrakta som optimalt. Vissa förändringar krävs dock för att dagens 
rapporteringsförfarande och spridningen av extern information ska ge den mest ef-
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fektiva marknadsplatsen med lägst volatilitet. Utifrån den situation som idag råder 
kan vi alltså fastställa att de börsnoterade företagens ”kostnader” för extern rapporte-
ring möter deras externa intressenters ”in täkter” om följande kriterier uppfylls: 

• utökad icke-finansiell information i kvartalsrapporter för att ge en rättvisande 
bild  

• extra uppdatering mellan rapporterna i form av exempelvis försäljningsstati-
stik  i de branscher där detta är möjligt. 

Sker dessa förändringar menar vi oss se en optimal extern spridning av finansiell in-
formation som därmed åstadkommer en rättv ist speglande bild av företagsverksam-
heten. 
 
 
Självkritik 
Det faktum att vi inte har haft personlig kontakt med våra respondenter kan möjligen 
ha bidragit till att v i inte har fått ett så fullödigt informationsunderlag som vi kunde 
ha fått. Emellertid skulle det ha varit svårt att få tillfälle att träffa dessa upptagna per-
soner och detta faktum försvåras än mer av det geografiska avstånd som finns mellan 
oss och de personer som ingått i vår undersökning. Anledningen till att v i valde att 
genomföra distansintervjuer var att dessa kan besvaras när tillfälle ges utan att det 
krävs tidsbokning i förväg. Med anledning av att respondenterna själva kunnat avsätta 
tid  för sitt besvarande menar vi oss ha erhållit bra och begrundade svar. 

Givetvis hade vi kunnat vara ännu tydligare i våra frågeformuleringar till re-
spondenterna. Detta märktes av intervjusvaren som inte alltid var riktigt som vi tänkt 
oss eller så utförliga som vi velat. Här hade en fysiskt genomförd intervju varit att 
föredra då diskussionen mellan oss och respondenterna då hade kunnat bli varakti-
gare.  Emellertid anser vi oss ha erhållit tillräckligt material för att kunna besvara vår 
forskningsfråga. Även den möjlighet vi haft att åter ta kontakt med respondenterna 
har gjort att eventuella missförstånd eller liknande kunnat minimeras. 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsens gång har vi stött på en del intressanta aspekter av vårt problemom-
råde som vi menar skulle vara intressanta att göra enskilda kunskapsdykningar i. 
Följande områden anser vi vara fängslande och intresseväckande att fördjupa sig i: 

• En undersökning av ”vardagsspararens” egen informationsinsamlingsaktivitet. 
Vilka av dagens alla aktiesparare gör sina egna prognoser och vilka baserar 
sina aktieköp på andrahandsinformation? Hur aktiva är egentligen dagens 
”småsparare”? 

• Vilka icke-finansiella informationsupplysningar bör ingå i framtidens del-
årsrapporter för att dessa ska förmedla den mest rättv isande verksamhetsbil-
den? 

• En kategorisering av den tilläggsinformation som ingår i dagens 
kvartalsrapporter där det undersöks vilken information som de facto lämnas 
utöver den som börskontrakt och lag kräver. Hur frivillig t öppna är egentligen 
de börsnoterade företagen? 
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BILAGOR 
 

 
 
Intervjuformulär – börsnoterade företag 
1. Vilken är din position i företaget? 
2. Hur ofta lämnar ert företag delårsrapporter idag? 
b.  Vilka orsaker ligger till grund för detta rapporteringsintervall? 
3. Tas information, jämförbar med den i era externa delårsrapporter, fram internt 

mer frekvent än vad den redovisas offentlig t? 
4. Lämnar ni ut uppgifter motsvarande de som finns i era delårsrapporter även mel-

lan rapporteringstillfällena – i så fall hur ofta?  
b.  Vad är detta för slags uppgifter? 
5. Har företaget övervägt att rapportera med ett annat intervall – i så fall vilket och 

varför? 
b. Förekommer några hinder för att förändra ert rapporteringsintervall (såsom tek-

niska, kostnadsorienterade eller bokföringsmässiga hinder)?  
c.  Medger ert nuvarande informationssystem möjlighet att med ett tätare 

rapporteringsintervall presentera uppgifter av värde för aktiemarknadens intres-
senter?  

6. Förekommer det några risker med ett tätare rapporteringsintervall? Om ja, vilka? 
7. Hur skulle era externa intressenter påverkas av mer frekvent offentliggjorda 

delårsrapporter? 
8. Hur skulle era externa intressenter påverkas av mindre frekvent offentliggjorda 

delårsrapporter? 
9. Hur länge tror du att den information ni lämnar i era delårsrapporter och 

årsredovisning är användbar och relevant för externa intressenters prognoser? 
10. Vilket externt rapporteringsintervall skulle vara det förmånligaste med hänsyn till 

ditt företags och aktiemarknadens behov?  
11. Hur förmedlar ni främst finansiell information201 till aktiemarknadens intressenter 

(t ex via hemsidor, traditionell postgång eller dylikt)? 
12. Vad kan redovisning av annan extern finansiell information än den som idag finns 

i delårsrapporter (såsom orderingång) bidra med för att informationen till aktie-
ägarna ska vara aktuell och giltig  längre? 

13. Hur viktig är icke-finansiell information i delårsrapporter? 
14. Övriga kommentarer? 
 
 
Intervjuformulär – börsrepresentanter 
1. Vilken är din position och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i 

organisationen? 

2 0 1  Med finansiell information menar vi förutom delårs rapporter även andra externa finansiella upplys-
ningar såsom kassaflöde, prognosuppdateringar eller orderingång. 
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2. Hur väl bidrar innehållet i dagens delårsrapporter till att skapa en informerad 

aktiemarknad?  
3. Skulle du föredra ett tätare rapporteringsintervall än kvartalsvis? 
4. Har det varit tal om att reglera fram ett tätare rapporteringsintervall? Förekommer 

detta på andra aktiemarknader? 
5. Hur skulle volatiliteten på aktiemarknaden påverkas av mindre finansiell informa-

tion202 från företagen?  
6. Hur skulle volatiliteten på aktiemarknaden påverkas av mer finansiell information 

från företagen? 
7. Hur ställer du dig till d iskussionerna om den s k  kvartalskapitalismen? 
8. Vilket rapporteringsintervall skulle vara det förmånligaste med hänsyn till både 

företagens och aktiemarknadens behov? 
9. Övriga kommentarer? 
 
 
Intervjuformulär – ekonomijournalister 
1. Vilka är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?  
2. Anstränger sig företag tillräckligt mycket för att den information de lämnar i sina 

delårsrapporter ska spegla deras verkliga läge?   
3. Saknar du någon information i delårsrapporterna och i så fall vad? 
4. Vore det önskvärt med ett tätare rapporteringsintervall?  
5. Skulle era läsare vara intresserade av tätare presenterad finansiell information203? 
6. Skulle ni förändra ert informationsåtergivande om företagens rapporteringsinter-

vall vore kortare? I så fall hur?  
7. Hur ställer du dig till d iskussionerna om den sk kvartalskapitalismen?  
8. Vilket rapporteringsintervall skulle vara det förmånligaste med hänsyn till era 

läsares behov och intresse?  
9. Skulle mer redovisad icke-finansiell information i delårsrapporter vara behjälplig 

för dig i ditt arbete? Vad kan sådan information bidra med?  
10. Övriga kommentarer?  
 
 
Intervjuformulär – analytiker 
1. Vilken är din position och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i 

organisationen? 
2. Hur lätt är det att göra prognoser utifrån innehållet i dagens delårsrapporter? 
b. Saknas någon information i dagens delårsrapporter som bör vara med för att du 

ska kunna göra bättre prognoser – i så fall vad? 
3. Skulle det vara värdefullt med ett kortare rapporteringsintervall? 
4. Skulle det vara värdefullt med ett längre rapporteringsintervall? 
5. Hur skulle kortare finansiellt rapporteringsintervall – och därmed mer information 

– påverka dina analyser? 

2 0 2  Ibid. 
2 0 3  Ibid. 
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6. Hur skulle volatiliteten på aktiemarknaden påverkas av mer respektive mindre 

frekvent extern rapportering av finansiell information204? 
7. Hur ställer du dig till d iskussionerna om den s k  kvartalskapitalismen? 
8. Skulle tätare finansiell information innebära mindre effekter p g a säsongsavvikel-

ser eller åtgärder som påverkar ett företags resultat tillfälligt? 
9. Vilket rapporteringsintervall skulle vara det förmånligaste med hänsyn till aktie-

marknadens behov? 
10. Hur tror du att dina prognoser skulle påverkas vid tillgång till mer s k icke-

finansiell information i företags delårsrapporter? 
b. Hur viktig är denna information att ha med i delårsrapporter? 
11. Övriga kommentarer? 
 
 
Intervjuformulär – Aktiespararnas Riksförbund 
1. Vilken är din position och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i 

organisationen? 
2. Hur lätt är det att göra prognoser utifrån innehållet i dagens delårsrapporter? 

Saknas någon information som bör redovisas för att aktieägare ska kunna göra 
bättre prognoser – i så fall vad? Hur skulle företag kunna förbättra informations-
tillgängligheten? 

3. Skulle det vara värdefullt med ett kortare rapporteringsintervall? 
4. Skulle det vara värdefullt med ett längre rapporteringsintervall? 
5. Skulle aktiemarknaden kunna hantera ett kortare rapporteringsintervall än 

kvartalsvis? 
6. Hur skulle volatiliteten på aktiemarknaden påverkas av mer respektive mindre 

frekvent finansiell rapportering från de noterade företagen? 
7. Hur ställer du dig till d iskussionerna om den s k  kvartalskapitalismen? 
8. Är den information företag lämnar idag är tillräcklig för att få en effektiv 

aktiemarknad?  
9. Vilket rapporteringsintervall skulle vara det förmånligaste med hänsyn till både 

företagens och aktiemarknadens behov? 
10. Hur kan mer redovisad icke-finansiell information i delårsrapporter vara behjälp-

lig  för aktieägarna i deras prognoser? 
11. Övriga kommentarer? 

2 0 4  Ibid. 
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