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Förord 
Vi vill i detta avsnitt avsätta ett välförtjänt utrymme till de personer som bidragit till denna 
uppsats utformning och innehåll. Dessa personers engagemang och kunnande har starkt 
bidragit till den slutprodukt uppsatsen utgör. Under inledningsfasen till uppsatsen bidrog Stig 
Andersson och Hans Englund med värdefulla tips och idéer, varför vi passar på att tacka dem. 
Vi passar även på att skicka ett stort tack till Gun Abrahamsson, vår handledare, som under 
uppsatsens gång ständigt bidragit med idéer, inspiration och kunnande. Vi vill även framföra 
ett tack till respondenterna; Dag Rolander, Mathias Andersson och Johan Isacsson utan vilka 
denna uppsats aldrig hade varit genomförbar. Vi vill även sända ett tack till de opponenter vi 
haft under seminarietillfällena till denna uppsats. 
 
Till er alla sänder vi därför ett stort tack! 
 
 
 
 
 
Tobias Andersson  Martin Fredell 
 
 

 



Sammanfattning 
Dagens redovisningsrapporters utformning medför att posterna värderas utifrån ett 
värderingssätt. Det finns förespråkare som talar för att redovisningsrapporterna bör utvidgas 
med fler kolumner, vilket skulle möjliggöra att fler värderingsmetoder kan användas för 
samma post. Vi undersöker i denna studie hur dessa, som de kallas, 
multikolumnredovisningar skulle förändra beslutssituationen för finansiella analytiker vid 
bolagsvärderingar. 
 
Vi har genomfört studien genom att utgå ifrån befintliga teorier kring finansiella analytikers 
informationsanvändning för att komma fram till den kunskapslucka vi avser fylla. Det gjorde 
vi genom att studera beslutsteorier och teorier rörande informationsbearbetning, samt att vi 
utifrån detta genomförde intervjuer med finansiella analytiker. Vi kunde utifrån detta 
analysera intervjuerna med utgångspunkt i befintliga teorier på närbesläktade områden. 
 
Beslutsteorin vi insamlat har rört huruvida ett beslut är rationellt, begränsat rationellt eller 
irrationellt. Informationsbearbetningen avser vad ökat informationsutbud medför samt vad 
som händer när informationskomplexiteten blir för stor, det som benämns ”information 
overload”. 
 
De slutsatser vi utifrån vår studie kan dra är att finansiella analytikers beslutsfattande är 
begränsat rationellt och att ett införande av multikolumnredovisning skulle kunna medföra 
negativa snarare än positiva konsekvenser. Detta eftersom finansiella analytiker skulle 
drabbas av ”information overload”, på grund av att informationsmängden skulle överstiga den 
mänskliga informationsbearbetningsförmågan.  
 
Denna studie har bidragit med insikten att en generell utökning av informationsinnehåll i 
redovisningsrapporterna riskerar att medföra ”information overload”. Studien visar även att 
det finns en tendens som pekar på att multikolumnredovisning skulle medföra mer relevant 
information till de finansiella analytikernas beslutsprocess, men att detta skulle medföra en 
alltför hög komplexitetsgrad för den mänskliga förmågan att hantera. 
 
 

 
 



Abstract 
The accounting of today results in reports that are valued according to one kind of value.  
There are advocates who recommend that the accounting should be expanded by one or 
several columns, which would enable that other methods of valuation could be used. In this 
essay we examine how the “multi column reporting” can alter the outcome of a financial 
analysts’ valuation procedure.  
 
In this essay we used existing theories about the financial analysts’ usage of information to 
reach the lack of information we found and which we aim to erase whit this essay. To do this 
we studied decision theories and theories regarding information processing, and by interviews 
with three financial analysts. After we collected the information needed for the analyses, we 
then also compared the results of the interviews with related theories.  
  
The theories about decision in this essay concern whether a decision is based on rationality, 
bounded rationality or irrationality. In this essay the information processing concerns what the 
causes of extended information could be. We also examine what will happen when the 
complexity of the information becomes too high, which is defined as information overload. 
 
The conclusion of this essay is that financial analysts’ decisions tend to be of bounded 
rationality,  and that multi column reporting would rather be negative than positive for the 
valuation process. The reason is that the financial analysts would be affected by information 
overload, because the complexity of the information would exceed what is possible to handle 
for the human capacity. 
 
The contribution of this essay is the insight that expanded accounting reports risk to cause 
information overload among financial analysts. It also shows a tendency that multi column 
reporting would contribute with more relevant information to the financial analysts’ decision 
process. Though, this would cause a situation which is too complex for the human mind to 
handle. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I dagens redovisningsrapporter är balansrapporten och resultaträkning utformade med en 
kolumn, vilken värderas utifrån antingen historisk kostnad eller exempelvis enligt IFRS 
bestämmelser då värdering sker till ”verkligt värde”.  
 
Inom redovisningsforskningen har redovisningsinformationens betydelse för användarna 
undersökts, där bland annat Olbert påvisat att olika användargrupper har varierande behov.1 
En av de användargrupper som lägger stor vikt vid företags finansiella rapporter är finansiella 
analytiker2, vilket både Olberts och Martons studier påvisat. Vi har i denna studie valt att 
inrikta oss på den nyss nämnda användargruppen, eftersom dess mål är att göra så rättvisande 
bedömningar av företags aktuella värden som möjligt. För att rättvisande bedömningar ska 
kunna komma till stånd krävs det att det finns tillräckligt detaljerade och informationsrika 
underlag, där vi ser redovisningsrapporterna3 utgöra grundvalen.  
 
Marton har i en studie behandlat årsredovisningens betydelse vid upprättandet av 
investeringsanalyser. Av 15 analytiker var det inte en enda som ansåg årsredovisningen vara 
oanvändbar, fyra av dessa såg den istället som en väsentlig del av investeringsanalysen. Nio 
av respondenterna ansåg att årsredovisningen är användbar i kombination med andra 
informationskällor. De två återstående analytikerna använde endast årsredovisningen som 
referens. Sammanfattningsvis tyder detta på ett utbrett användande av årsredovisningar vid 
investeringsanalyser och att denna typ av information har en betydande roll vid bedömning av 
ett företags värde. Dock ansåg en klar majoritet av respondenterna att redovisningsrapporterna 
är användbara om de kombineras med annan information, vilket tyder på att rapporterna i sig 
inte innehåller tillräcklig information för att kunna redogöra för ett företags värde.4 
 
Ett problem med dagens redovisning är, enligt Marton, att den innefattar redan inträffade 
händelser samtidigt som investerare är intresserade av framtida avkastning. Om investerare 
har knapphändig information rörande den dagsaktuella ställningen försvårar detta 
möjligheterna att framställa relevanta prognoser. Risken med denna form av redovisning är att 
den inte motsvarar företags verkliga värde vilket minskar redovisningens reliabilitet.5 
 
I diverse forum har det diskuterats huruvida redovisningsrapporterna skulle behöva utökas för 
att i högre grad tillfredsställa användarnas behov6. I dessa forum har det bland annat 
diskuterats att redovisningsrapporterna bör berikas med ytterligare kolumner för att bredda 
tillgänglig information. Detta är något vi ser skulle gynna finansanalytiker då det av Englunds 

                                                
1 Olbert, L (1993b) s. 11 
2 Med finansiella analytiker, eller finansanalytiker som vi kallar dem när vi anser det underlättar för läsaren, 
menar vi i denna uppsats främst fondförvaltare och placeringsrådgivare (aktiehandel).  
3 Redovisningsrapporterna som begrepp i denna uppsats avser främst balans- och resultaträkning, i vissa 
sammanhang har vi även valt att använda definitionen finansiella rapporter. 
4 Marton, J (1998) s. 161 ff 
5 Ibid s. 12 f 
6 Som framhålls i ”Internationellt: Den nya resultaträkningen” (2004), Balans nr 6-7 2004, FAR Förlag AB har 

detta diskuterats av IASB (International Accounting Standards Board) och brittiska ASB (Accounting 
Standards Board). Utöver detta har resonemang förts av Stamp. 
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avhandling framkom uttalanden från finansiella analytiker om att en utökad 
informationsmängd vore önskvärt7. 
 
Sorter gör ett uttalande om ett av syftena som balansräkningen fyller för användarna: “A 
balance sheet should be so constructed as to maximize the reconstructability of the events 
being aggregated”8. Med detta citat menar författaren att balansräkningen ska underlätta för 
användarna att bilda sig en uppfattning utifrån tillgängliga uppgifter. Författaren menar vidare 
att om det är användaren som avgör vad som är relevant, borde mer information underlätta 
användarens beslutsfattande. Att då enbart ha en värderingsgrund till sitt förfogande sätter 
sina begränsningar när det gäller att tillfredställa olika användargrupper. Ett sätt att undvika 
detta är att tillämpa ”multi-column reporting” eller ”two column reporting”, då han liksom 
andra förespråkar redovisning till både historisk kostnad och nuvärde.9 Detta stärks av det 
Englund nämner i slutdiskussionen i sin avhandling vad gäller beslutssituationen och 
informationsmängden, nämligen att finansanalytiker påverkas av en ökad komplexitet genom 
att beslutsprocessen blir enklare när komplexiteten ökar.10 
 
Sorter tar upp en skrift ” A Statement of Basic Accounting Theory” som nedtecknades efter 
två års arbete av AAA (American Accounting Association). Ett av de främsta budskapen i 
denna rekommendation är förslaget att redovisningsrapporterna ska förändras och utökas till 
två kolumner. Dessa två skulle då enligt rekommendationen vara nuvärde och historisk 
kostnad. Att två år lagts ned för att ta fram en rekommendation inom området 
multikolumnredovisning talar för betydelsen och intresset för detta område.11 
 
Att förändra dagens redovisningsrapporter genom att utöka antalet kolumner till tre stycken, 
som bland annat Stamp12 förespråkar, skulle leda till att analytikerna får tillgång till 
ytterligare information; värdering enligt historisk kostnad, återanskaffningskostnad och 
nettoförsäljningsvärde. Detta kan ställas i relation till dagens utformning av redovisningen då 
värdering sker till någon av de ovanstående värderingsmetoderna alternativt att de olika 
värderingsmetoderna används omväxlande i en och samma kolumn. Å andra sidan finns det 
många producenter av redovisningsinformation som har uttryckt sin oro över den debatt som 
existerar rörande att utöka redovisningsrapporterna. Oron kommer av den ökade förvirring de 
anser uppstår, då denna typ av redovisningsrapporter kräver värdering utifrån multipla 
prestationsmått. Kritikerna hävdar att den information som blir aktuell redan finns tillgänglig, 
om än inbakad i andra konton och i noter med mera. Andra hävdar att utökad information 
skulle bli överflödig i de traditionella rapporterna.13 
 
En faktor som vi ser kan tala emot behovet av utökat informationsinnehåll är det som kallas 
”information overload”. Det handlar om hur människan fungerar vid ökad komplexitet vad 
gäller tillgänglig information. I vår studie kommer faktorn utökad mängd information vara det 
som ökar komplexiteten.14 

                                                
7 Englund, H (1999) 
8 Sorter, G (1969) s. 16 
9 Ibid 
10 Englund, H (1999) s. 98 
11 Sorter, G (1969) 
12 Stamp, E (1986) 
13 Hirst, E. et al (1998) 
14 Schroder, H. M. et al (1967) 
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1.2 Problemformulering  
En av Martons slutsatser är att redovisningens utformning påverkar analytikers förmåga att 
göra företagsvärderingar15. Det har getts uttryck för att ett större informationsutbud skulle 
gynna underlaget för investeringsanalysen, vilket talar för en förändring av 
redovisningsrapporterna. Ett tillvägagångssätt att möta detta är att utöka antalet kolumner i 
resultat- och balansrapporten med syfte att bredda informationstillgången, och på så sätt bana 
väg för mer tillförlitliga företagsvärderingar. Därför är det av intresse att undersöka huruvida 
multikolumnredovisning skulle medföra positiva konsekvenser för finansiella analytikers 
informationsutbud. 
 
I en studie gjord i Taiwan framkom det att analytikers möjlighet att genomföra så korrekta 
värderingsprognoser som möjligt ökar om insikten i bolagen ökar. I studien framkom att när 
bolagen utökar informationsmängden i sina rapporter, och därigenom insynen i bolagen, leder 
detta till färre felprognoser och högre kvalitet på värderingsprognoserna.16 
 
Vi ser dock att den ökade mängden information kan ha negativa aspekter för dem som ska 
använda de utökade redovisningsrapporterna. Ett problem vi tror kan föreligga är risken för 
att användarna kan drabbas av ”information overload”. Vi vill i denna studie undersöka ifall 
utökade rapporter gynnar finansanalytiker eller endast medför en alltför hög komplexitet. 
 
Scenariot skulle även kunna vara att utökade rapporter endast medför ett större 
informationsutbud, men inte medför några konsekvenser, vare sig positiva eller negativa, i 
processen att ta fram ett investeringsbeslut. Även ett sådant resultat skulle vara av intresse 
eftersom det skulle betyda att en förändring av de finansiella rapporterna inte gagnar 
finansanalytikers investeringskalkyler, vilket medför att multikolumnredovisning kan 
uteslutas vad finansanalytiker anbelangar. 
 
Englund ger ett exempel på fortsatta studier i sin avhandling, nämligen att utröna betydelsen 
för finansiella analytiker av ett utökat innehåll i redovisningsinformationen17. Detta ser vi som 
en intressant fråga, vilket kan kopplas till denna studies frågeställningar och syfte, vilka 
presenteras nedan. 

1.3 Frågeställning 
• Vad anser finansanalytiker om utformningen av dagens redovisningsrapporter, och 

tillfredsställer dessa rapporter deras behov vid bolagsvärderingar? 
 

• Hur uppfattar finansiella analytiker att deras beslutsprocess skulle förändras av mer 
utförliga rapporter, såsom multikolumnredovisning? 

 
• Föreligger det negativa aspekter vid införandet av mer utförliga rapporter som talar 

emot en förändring av redovisningsrapporterna, i så fall vilka och varför? 

1.4 Syfte 
Syftet är att kartlägga hur finansanalytiker uppfattar tillgängliga redovisningsrapporter, samt 
huruvida dessa i sin nuvarande utformning är tillräckliga för att kunna utföra 
bolagsvärderingar vid investeringsbeslut. Detta för att undersöka om redovisningsrapporternas 
                                                
15 Marton, J (1998) s. 157 
16 Hsiang-tsi, C (2005) 
17 Englund, H (1999) 
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informationsinnehåll behöver förändras för att tillfredställa de finansiella analytikernas behov. 
Vi avser även att undersöka hur finansiella analytiker uppfattar ett utökat informationsinnehåll 
i redovisningsrapporterna och vad detta skulle medföra för deras beslutsprocess. Vi ser här 
behovet av att undersöka vilka effekter, positiva eller negativa, som de finansiella 
analytikerna anser att ett utökat informationsinnehåll skulle medföra för dem. Detta för att 
undersöka om denna beslutsfattargrupp anser att multikolumnredovisning skulle underlätta 
eller försvåra deras beslutsprocess. 

1.5 Avgränsning 
Finansiella analytiker finns representerade både på köp- och säljsidan och har därför olika 
arbetsuppgifter beroende av detta. Vi ansåg att en avgränsning var nödvändig för att 
specificera vilken användargrupp som vi var intresserade av. Den grupp som passar in på 
denna uppsats syfte är köpsidans analytiker, eftersom dessa har ett behov av att värdera 
företag för en eventuell investering, med hjälp av bland annat finansiella rapporter.  
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2. Metod 

2.1 Ansats 
Vår utgångspunkt i skrivandet av denna uppsats är både empirisk och teoretisk, eftersom vi 
lägger grunden i befintlig forskning samtidigt som vi kombinerar detta med eget material i 
form av intervjuer. Detta leder till att vi arbetar efter en abduktiv ansats då vi varken kommer 
att utgå från enbart teoretiskt eller empiriskt material.18 Vi utgår från andra forskares 
empiriska material som bland annat behandlar användandet av finansiella rapporter vid 
investeringsbeslut. Vi kommer utifrån detta att utvärdera redovisningsrapporternas betydelse 
för finansanalytikers beslutsfattande (teoridel), för att sedan undersöka om dagens utformning 
tillfredsställer analytikers behov vid investeringsbeslut eller om rapporternas utformning bör 
förändras, och i så fall hur, för att möta dessa behov (empiri). 
 
Teoridelen har i denna uppsats använts som underlag för att undersöka vad som ytterligare 
behöver utredas gällande finansanalytikers beslutsfattande och hur informationsbehovet, i 
form av finansiella rapporter, ser ut. Av denna anledning kan inte denna uppsats ses som 
deduktiv eftersom vi inte testar befintlig teori, rörande hur rapporterna bör se ut, på empirin 
eftersom vi inte hittat befintlig teori som behandlar detta område. Däremot kommer avsnittet 
om multikolumnredovisning, vilket redogörs för i inledningsavsnittet, innehålla deduktiva 
inslag eftersom vi i detta fall använt befintlig teori och testat denna på empirin, i form av 
respondenterna och deras uppfattning om verkligheten, från djupintervjuerna19. 

2.2 Intervjuer   
Vi har genomfört tre intervjuer där respondenterna är anställda som analytiker på UB 
Fondkommission, Remium och Avanza. Dessa företag har sina kontor i Stockholm och vi 
kom överens om intervju med samtliga samma dag. Remiums representant, Johan Isacsson, 
träffade vi först av representanterna. Promenaden till nästa respondent, Mathias Andersson på 
UB Fondkommission, gjorde att vi kunde diskutera igenom de svar vi fått av Isacsson, 
samtidigt som vi utifrån den erfarenheten kunde lägga upp kommande intervjuer. Den sista 
intervjun, med Dag Rolander på Avanza, genomfördes på eftermiddagen, vilket gjorde att vi 
kunde diskutera intervjun med Andersson och förbereda den kommande med Rolander. 
 
Vi har i empiri, analys och slutsatser valt att kalla respondenterna för F1, F2 respektive F3 
(Finansanalytiker 1,2 och 3). Detta har vi gjort i syfte att avpersonifiera dem samt att 
underlätta för läsaren att särskilja dem från teoretiker vid referat och hänvisningar i analys och 
slutsatser. 
 
Vi valde en kvalitativ intervjuform eftersom vi ville utföra ett experiment med resultat- och 
balansrapporter där dels rapporter med en traditionell utformning och dels 
multikolumnrapporter ingick. Syftet med detta experiment var att testa vad en utökad 
informationsmängd i redovisningsrapporterna skulle resultera i för finansanalytiker. I vårt 
experiment hade vi utifrån FAR 2006 valt ut det vi anser vara de mest relevanta posterna och 
sedan utformat redovisningsrapporter utefter detta. I experimentet fick respondenterna först se 
den version som endast innehåller en kolumn samt är baserad på historiska kostnader och 
utifrån denna ange vilka poster som är av vikt. Vi frågade därefter respondenten vilken 
information i dessa rapporter som är av intresse för dennes företagsbedömningar, det vill säga 

                                                
18 Alvesson, M. et al (1994), s. 42 
19 Rienecker, L. et al (2002) s. 160 
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finansiella analytikers beslutsfattande. Därefter fortsatte intervjun med frågor utifrån vår 
intervjuguide, varefter redovisningsrapporten utformad enligt multikolumnmodell 
presenterades, vilken baserats på Stamps20 förslag om rapporters utformning. Rapporterna 
som ingick i experimentet återfinns i bilaga 1. Respondenterna fick därefter ange vad denna 
förändrade rapport förändrade beträffande deras selektion av relevanta delar. Även efter detta 
avsnitt bad vi respondenterna att motivera deras val och delge oss synpunkter och reflektioner 
på multikolumnredovisning som modell. Första intrycket var att respondenterna ansåg att 
multikolumnredovisning var en spännande idé, varefter en viss skepsis infann sig hos samtliga 
respondenter. Två av respondenterna tog sig tid att studera multikolumnrapportens utformning 
noggrant, medan den tredje hastade igenom densamma. Anledningen till att vi valde att 
genomföra ovan nämnda experiment var att undersöka om rapporter med utökat 
informationsinnehåll, det vill säga multikolumnredovisning, skulle medföra ett bättre 
beslutsunderlag för finansiella analytiker. Vi ville med andra ord utreda om finansiella 
analytiker ser en nytta med multikolumnredovisning vid företagsvärderingar. 
Respondenternas inställning till våra intervjufrågor var, likt inställningen till 
multikolumnrapportens som beskrivits ovan, att två av dem var intresserade och tog sig tid att 
fundera och besvara våra frågor. Den tredje respondenten gav intrycket av att försöka ge så 
kortfattade svar som möjligt, vilket förmodligen grundades på tidsbrist. 
 
En annan anledning till att en kvalitativ intervjuform var att föredra för denna studie var att vi 
genom denna kunde komma åt bakomliggande orsaker till respondenternas svar samt utveckla 
intervjuerna genom följdfrågor. Det blir även enklare att komma åt frågan varför vid val av en 
kvalitativ intervjuform, samt att svaren vid denna intervjuform blir mer utförliga än vid 
exempelvis intervju i enkätform. Utgångspunkten vid upprättandet av vår intervjuguide var 
dels att frågorna skulle medföra svar som innehöll beskrivningar av vilken information i 
dagens redovisningsrapporter som används vid investeringsbeslut. Dels att frågorna skulle 
leda fram till åsikter om vad redovisningsrapporter med utökad informationsmängd skulle 
medföra för finansiella analytikers beslutsfattande.  
 
Vi ville i våra intervjuer undvika att till fullo utgå från ett färdigt frågeformulär eftersom det 
skulle begränsa möjligheten till mer djupgående frågor samt följdfrågor. Vi ville med andra 
ord undvika en strukturerad intervjuform, eftersom detta tillvägagångssätt inte 
överensstämmer med vårt syfte och att det skulle ha begränsat friheten för både oss som 
utfrågare och respondenten i dennes tänkande. Vi har samtidigt konstaterat att en helt 
ostrukturerad intervjumetod skulle ha kunnat innebära att vi inte fick svar på det vi 
efterfrågade och på det som är uppsatsens syfte. En djupintervju med avsaknad av struktur 
anser vi skulle ha fråntagit oss som utfrågare vår makt att påverka intervjuns innehåll, vilket 
skulle ha försvårat snarare än bidragit till vår studie.  
 
Denna studies mest lämpade intervjuform är enligt oss den semistrukturerade, vilket 
motsvarar en kombination av strukturerade- och djupintervjuer. Anledningen till att denna 
metod känns befogad är friheten för oss som utfrågare att under intervjuns gång välja frågors 
utformning och ordning, vilket kan resultera i en mer djupgående intervju, samtidigt som vi 
behåller en viss nivå av struktur. Detta genom att vi redan på förhand tänkt ut och formulerat 
ett frågeformulär, vilket vi utgått ifrån men inte nödvändigtvis följt till punkt och pricka. En 
semistrukturerad intervjumetod är likt djupintervjuer av kvalitativ art, till skillnad från en 
strukturerad intervju som har en kvantitativ inriktning.21 Vid utformandet av frågor funderade 
vi över adekvata formuleringar i syfte att undvika ledande frågor, vilket skulle ha kunnat 
                                                
20 Stamp, E (1986) 
21 Saunders, M. et al (2003) s. 246 ff 
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påverka respondenten och vår studies reliabilitet. Vi ansåg att det var lämpligt att intervjun 
spelades in med hjälp av bandspelare. Detta eftersom vår studie är semistrukturerad där 
följdfrågor är ett naturligt inslag, vilket kan vara svårt att genomföra om vi som utfrågare för 
anteckningar kontinuerligt under intervjuns gång. Dessutom undviker vi risken att gå miste 
om relevant information. Ingen av respondenterna verkade vara obekväm av att intervjun blev 
inspelad. Att föra anteckningar under intervjun istället för att banda den kan uppfattas som 
mindre obekvämt för respondenten. Dock föredrog vi att spela in intervjun eftersom vi annars 
hade riskerat att gå miste om väsentlig information om vi skrivit och lyssnat samtidigt. 22 Det 
bör påpekas att vi erbjöd respondenterna anonymitet för att undvika eventuella hämningar, 
vilket samtliga respondenter avböjde. 
 
Urvalet av respondenter gjordes inte i form av ett sannolikhetsurval. Vårt syfte var inte att 
finna generaliserbara slutsatser, varför ett statistiskt säkerställt urval inte varit relevant i vår 
kvalitativa studie. Vi har istället genomfört urvalet genom att välja ut respondenter som passar 
in på vårt ämnesområde, där Eniros ”Gula Sidor” användes som hjälpmedel. Sökordet vi 
använde oss av i syfte att finna finansiella analytiker och deras arbetsplats var 
”värdepappersinstitut”. Utifrån den träfflista vi fick upp valde vi på måfå ut företag och ringde 
upp dessa. Vi blev vid samtliga tillfällen hänvisade till personer med finansiell analytiker som 
titel. Vi presenterade det ämne som vi behandlar i denna uppsats och stämde sedermera träff 
med dessa personer. Anledningen till valet av respondenter var att dessa tre var de som först 
accepterade att deltaga. Vi kontaktade totalt fyra stycken och fick intrycket av att det inte 
fanns någon ovilja att deltaga, utan att de istället såg det som ett intressant ämnesområde de 
ville bidraga till. Den fjärde tillfrågade lämnade svar för sent, varför han inte blev aktuell för 
studien. Vi mailade frågor som skulle ingå i intervjun i syfte att respondenten skulle få 
chansen att förbereda sig och sina svar, eftersom vi genom detta tillvägagångssätt trodde oss 
få ut mer av intervjuerna. Att vi skulle utföra ett experiment under intervjun var dock något vi 
utelämnade. Detta valde vi att göra eftersom vi inte på förhand ville att respondenterna skulle 
vara medvetna om att det finns teorier rörande utökad informationsmängd i rapporterna. Vi 
anser därför att vi undvikit att påverka respondenterna på förhand. 

2.2.1 Verifiering av intervjusvar 
I syfte att ge vårt intervjumaterial en högre grad av reliabilitet skickade vi våra 
sammanställningar av intervjuerna till respektive respondent. De svarade oss med 
korrigeringar och kompletteringar, vilket bidrog till att intervjusvaren, i högre grad, 
överensstämmer med deras åsikter och tankegångar. Detta anser vi motverka eventuella 
felaktigheter som skulle kunna uppkomma i form av att vi missuppfattat respondentens 
budskap. 

2.3 Tillvägagångssätt 
Vi har i denna studie gjort avgränsningar för att ringa in ämnet på ett sådant sätt att vi, med 
vår kunskap och tillgängliga tid, har möjlighet att bidraga med kunskap om finansiella 
analytikers åsikter kring redovisningsrapporternas innehåll. När vi läst in oss på ämnet har vi 
funnit artiklar och böcker som belyser analytikers beslutsprocesser, vad analytiker använder 
sig av för information i sitt beslutsfattande, ”information overload”, beslutsteori med mera. Vi 
har dock inte funnit vilken information i de finansiella rapporterna som finansiella analytiker 
använder sig av samt om informationen är tillräcklig. Därför har vi genomfört våra intervjuer, 
då vi ansett detta vara det mest lämpliga sättet att inhämta ny kunskap. Detta eftersom vi 

                                                
22 Nyberg, R., Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, s. 106 
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genom våra intervjuer kunnat erhålla en djup kunskap och en ökad förståelse för de finansiella 
analytikerna och deras arbete. 
 
Artiklar och böcker har vi funnit genom att framförallt söka i Örebro Universitetsbiblioteks 
databas ELIN och på www.scholar.google.se, med sökord som financial accounting, multi-
column reporting, comprehensive income, accounting development, rationalitet, irrationalitet, 
”information overload”, med mera. Detta har gjorts med noggrannhet och viss reservation då 
vi är medvetna om att tidigare forskares studier kan vara färgade av deras subjektivitet. Detta 
kan då leda till att insamlad data tolkats och anpassats för att passa in på deras studiers syfte. 
Ett annat för oss viktigt forum för att hitta källor har varit att titta på tidigare studiers 
källhänvisningar, och därigenom funnit uppslag och inspiration. 
 
I teorisammanfattningen delas beslutsfattandet upp i tre olika typer av beslutsprocesser, vår 
analysmodell, som sedan använts som underlag till analysen i syfte att sortera upp 
intervjusvaren. Analysens utgångspunkt är den sammanfattande delen i teorin, kapitel 3.2. Vi 
vill att läsaren på ett överskådligt sätt ska kunna se kopplingar mellan teorin och empirin, 
varför detta tillvägagångssätt valdes. Analysen är utförd med en koppling till information och 
dess betydelse för finansiella analytikers beslutsfattande. I analysen ingår en modell som har 
sin grund i de tre olika typerna av beslutsprocesser som presenterats i analysmodellen i kapitel 
3.2, vilket gjorts i syfte att åskådliggöra analysens struktur. Slutsatsen inleds med att syftet 
återupprepas, av anledningen att tydliggöra kopplingen mellan detta och våra slutsatser. 

2.4 Studiens bidrag 
Eftersom vi endast har intervjuat ett fåtal personer kan inte de primärdata vi samlat in 
användas för att dra några generella slutsatser. För att kunna dra statistiska slutledningar 
skulle vi ha varit tvungna att komplettera de semistrukturerade intervjuerna med en 
surveyundersökning. Vi har å andra sidan inte som syfte att dra slutsatser som kan 
generaliseras utan att undersöka ifall den information som finns tillgänglig för finansiella 
analytiker tenderar att vara tillräcklig eller inte. För detta anser vi att ett fåtal 
semistrukturerade intervjuer var tillräckligt då det gav oss en djup förståelse och inblick i 
finansanalytikers beslutsprocess och vilken information denna kräver.23 
 
Även om syftet inte är att finna generaliserbara slutsatser, anser vi ändå att denna studie bidrar 
med indikationer på finansiella analytikers inställning till redovisningsrapporter med utökad 
informationsmängd. Av denna uppsats kan tendenser utläsas, vilka kan användas i fortsatta 
studier kring redovisningsrapporternas utformning och eventuella utökningar av 
informationen i dessa.24 
 
Något som talar för denna studies tillförlitlighet och trovärdighet är att vi genomgående i 
studien följer vårt problemområde när det gäller formulering av syfte, teoretisk referensram 
och intervjuernas struktur. Under våra studier av tidigare forskning har vi uppmärksammat 
den kunskapslucka som existerar beträffande finansiella analytikers åsikter om 
multikolumnredovisning, och som vi med denna studie vill fylla. Detta har vi beaktat vid 
utformandet av vår intervjuguide, vilket borgar väg för en relevant koppling mellan befintlig 
teori och den empiri vi önskat finna. Vi anser att denna koppling bidrar positivt till hela 
studiens trovärdighet eftersom det finns motiverade skäl till uppsatsens innehåll och upplägg. 
 

                                                
23 Saunders, M. et al (2003) s. 188 ff 
24 Ibid s. 204 ff 
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Eftersom vi inte funnit några data om vad finansiella analytiker anser om 
multikolumnredovisning eller om informationsinnehållet i redovisningsrapporterna borde 
förändras eller inte, medför syftet med denna uppsats att vi utforskar ny terräng. Förvisso har 
detta gjorts med diverse teoretiskt underlag och stöd, men vi anser ändå att vår studie är 
explorativ i bemärkelsen nyutforskande. 

2.5 Litteratur 
Eftersom vårt syfte är att se om finansiella analytikers beslutsfattande skulle påverkas av 
förändrade rapporter, har vi lagt tyngdpunkten i vår teori på beslutsteorier som behandlar 
beslutsprocesser och innehållet i dessa. Eftersom redovisningsrapporter utgör en 
informationskälla, som enligt tidigare studier har inflytande på finansiella analytiker, har 
beslutsfattande samt information och dess bearbetning varit viktiga nyckelord vid val av 
artiklar och litteratur. Hatchs25 behandling av olika syner på beslutsfattande i befintlig teori 
har utgjort grunden för teoridelen i denna uppsats, vilka är rationalitet, begränsad rationalitet 
och irrationalitet, vilka var och en ska vägas mot utökade rapporter/informationsinnehåll i 
allmänhet och multikolumnrapporter i synnerhet. De beslutsteorier som Hatch nämner och 
som vi använt oss av, kompletteras med artiklar inom dessa tre områden. Utöver detta är 
”information overload” en av grundvalarna i teoridelen. Detta grundas på Schroder et al:s bok 
Human Information Processing och kompletteras, likt Hatchs bok, med relevanta artiklar. När 
vi studerat litteraturen har vi noterat ett antal vitala föregångare. Vi har då sökt upp 
ursprungskällan i syfte att läsa den teori som legat till grund för andra teoretikers forskning. 
Exempel på ursprungskällor som vi sökt upp är Schroder et al26 och Simon27. 
 
Beslutsteorierna sammanfattas i slutet av kapitel tre i form av en översiktlig modell, vår 
analysmodell. Modellen består av de tre beslutsteorier som nämnts ovan. Vi anser att 
”information overload” ingår i begränsad rationalitet varför vi inkluderat det under denna 
rubrik i modellen. För att ytterligare förtydliga teoridelen har vi skapat en matris som är 
placerad sist i teorisammanfattningen. Anledningen till detta är att vi vill att den teoretiska 
referensramen förtydligas samt att underlätta läsandet av analys och slutsats. 

2.6 Kritik mot vår studie 
En brist vi ser i vår studie är det faktum att samtliga respondenter är män. Ett intressant, och 
som vi ser det relevant, tillvägagångssätt hade varit att även intervjua kvinnliga analytiker. 
Tidigare gjorda studier har dock visat att finansiella analytiker som grupp är tämligen 
homogen varför vi anser att respondenterna ändå är representativa. Englund visar i sin studie 
att finansanalytiker kan ses som en homogen grupp som beter sig likartat vid 
informationsbearbetning28. Branschen är dock mansdominerad, vilket i och för sig inte 
försvarar vårt tillvägagångssätt, utan snarare talar om svårigheten med att komma i kontakt 
med kvinnliga analytiker. En annan brist är att samtliga respondenter har liknande etnisk och 
kulturell bakgrund, vilket medför att tankegångar etcetera skulle kunna skilja sig från andra 
etniska och kulturella grupper av finansiella analytiker. Våra intervjuers tre respondenter har 
dessutom liknande etnisk och kulturell bakgrund som oss själva. Detta var inte något som 
valdes medvetet utan påverkades endast, som tidigare beskrivits, av vilka som inkom med ett 
accepterande att deltaga först. Med tanke på att det var relativt enkelt att få tag på villiga 
respondenter, skulle vi kunnat lägga mer energi på att finna respondenter som skiljer sig från 

                                                
25 Hatch, M. J (2002) 
26 Schroder, H. M et al (1967) 
27 Simon, H (1955) 
28 Englund, H (1999) s. 31  
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den stereotypa, vita, medelålders/unga mannen. Dock hindrades detta av denna uppsats 
begränsade tidsomfattning, som krävde att sökandet av respondenter gjordes under en kort 
tidsperiod. Risken hade annars varit att andra delar av denna studie inte fått tillräckligt med 
utrymme. 
 
Något som kan ha påverkat respondenternas svar är att de deltager med sitt eget och företagets 
namn, samtidigt som de visste att även de övriga respondenterna gjorde det. Anledningen till 
att detta kan ha påverkat intervjusvaren är att de tre respondenterna kommer från tre olika 
konkurrerande företag. Eftersom respondenternas arbetsgivare konkurrerar på samma 
marknad kan viss information som lämnas av respondenterna utmynna i konkurrensfördelar 
för de konkurrerande företagen, vilket kan ha hämmat respondenterna vid intervjutillfällena. 
Exempelvis skulle ett effektivt tillvägagångssätt att bearbeta information eller användande av 
viss information, kunnat undanhållas i syfte att undvika att konkurrenterna blir medvetna om 
detta. 
 
Något annat som skulle ha kunnat påverka denna studie i negativ bemärkelse är vår orutin att 
utföra intervjuer. Mer utförlig information skulle ha kunnat införskaffas med mer erfarna 
utfrågare. Vidare bör nämnas att de rapporter som ingick i experimentet orsakade en del 
förvirring kring de siffror som ingick i dessa. För en av respondenterna ledde detta till en 
relativt stor fokusering på siffrorna i sig, istället för på jämförelsen mellan 
multikolumnrapporter kontra traditionella rapporter. Anledning till att rapporterna innehöll 
siffror var att påvisa de skillnader som kommer att uppstå vid olika värderingsgrunder. En 
fråga som hade gynnat denna studie hade varit att vid intervjutillfället reda ut varifrån 
tillvägagångssättet i värderingsprocessen kommer ifrån. Vi hade då kunnat analyserat 
ytterligare huruvida rationalitet, begränsad rationalitet samt irrationalitet orsakar inställningen 
till nya tillvägagångssätt, såsom multikolumnrapportering. 
 
Att vi korrigerade teoriinriktningen på vår studie relativt sent, i och med inriktningen mot 
beslutsteori i teoridelen, medförde att vi inte har haft möjlighet att läsa in oss i den 
utsträckningen vi anser vara tillfredställande. I stället läste vi föregångares verk inom ämnet 
för att lägga vår kunskapsgrund och utvecklade denna genom att även läsa nyare forskning 
och teorier inom ämnet. En av våra utgångspunkter i teoridelen är Hatchs bok, vilken nämns i 
litteraturavsnittet i metodkapitlet. Eftersom vi utgått från Hatchs sammanfattningar av andra 
forskares teorier, finns det en risk att vi istället för att ha sammanfattat teorierna i sig 
sammanfattat Hatchs subjektiva utdrag ur dessa. Detta anser vi ändå att vi undvikit, eftersom 
vi i många fall kontrollerat ursprungskällan. Dock skulle denna kontroll kunnat påverkas av 
att vi som utgångspunkt läst de subjektiva utdragen, vilket skulle ha kunnat påverka vår 
läsning och vår syn på ursprungskällornas information. 
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3. Teoretisk referensram 
När den finansiella analytikern ska genomföra en företagsvärdering görs detta utifrån ett antal 
informationskällor, varefter denna kommer fram till ett beslut i form av en rekommendation 
eller liknande. Det beslut som analytikern tagit bygger på tillgänglig information som denne 
ansett vara relevant utifrån sina preferenser. Vilken information som analytikern tar med i sin 
bedömning avgörs både av val samt av vilken information som finns att tillgå. Vi ska därför i 
den teoretiska referensramen presentera de faktorer som avgör ett val och som kan användas 
som grund för att beskriva de finansiella analytikernas beslutsfattande. Detta kommer att 
genomföras med en redogörelse för synen på information inom teorier kring rationalitet, 
begränsad rationalitet, irrationalitet samt ”information overload”. 

3.1 Beslutsteori 

3.1.1 Rationalitet 
I den traditionella beslutsteorin beskriver Simon att beslutsfattaren agerar utifrån rationella 
utgångspunkter, det vill säga att denna antas ha mycket omfattande och tydliga kunskaper 
inom relevanta områden. Beslutsfattaren antas ha ett välorganiserat system för att utifrån 
framtagen och tillgänglig information kalkylera sig fram till det bästa alternativet, vilket 
möjliggör att den högsta önskvärda nyttan utifrån dennes preferenser uppnås. För att kunna 
fatta ett rationellt beslut förutsätts dessutom ett antal kriterier, eller åtminstone några av dessa, 
vara uppfyllda, nämligen: 
 

1. De olika beslutsalternativen ska vara tydliga 
2. Det finns en rangordning mellan önskvärda resultat av beslutet 
3. Sambandet mellan resultatet och ett givet beslutsalternativ framgår 
4. Sannolikheten kan beräknas för att resultatet av ett beslutsalternativ leder till det som 

förväntas  
5. Information om huruvida ett specifikt beslutsalternativ verkligen leder till det som 

beräknats29 
 
Det finns ingen bestämd definition av vad som menas med rationalitet, men det kan beskrivas 
som den mänskliga förmågan att skilja mellan rätt och fel, att föra resonemang och att 
acceptera förklaringar först efter verkliga erfarenheter.30 
 
Även i de situationer då beslutsfattaren medvetet försöker fatta ett rationellt beslut utifrån 
givna förutsättningar, riskerar traditioner, vanor, känslor och efterapningar att leda bort 
beslutsprocessen från de rationella beräkningarna. Andra faktorer såsom trötthet, låg 
koncentrationsförmåga och tidsbrist påverkar beslutsfattaren genom att beslutets rationalitet 
avtar. Men om detta beaktas och finns med i beslutsfattarens medvetande, leder det ändå till 
ett rationellt beslut, då ett medvetet resonemang bedrivits och de påverkande faktorerna finns 
i medvetandet på ett rationellt sätt.31 
 
Den rationella modellen i sig kan beskrivas i fem olika steg, där slutprodukten blir ett 
rationellt beslut. Modellens första steg innebär att ett problem definieras. Därefter samlas all 
relevant information som kan knytas till problemet in och analyseras. Informationen och dess 

                                                
29 Simon, H (1955)  
30 Krausz, E (2004) 
31 Ibid 
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analys ligger sedan till grund för beslutsfattandet. Nästa steg, det andra steget, innebär att ta 
fram möjliga beslutsvägar och utvärdera huruvida dessa skulle medföra positiva eller negativa 
konsekvenser och hur stor sannolikheten är för dessa utfall. Efter framtagandet av alternativ 
och möjliga beslutsvägar samt analys av dessa, krävs ett beslut rörande vilket alternativ som 
överensstämmer med organisationens mål och att ett val av detta genomförs. Därefter 
realiseras det valda alternativet, vilket innebär att ett beslut är taget och genomfört, varefter en 
kontroll av resultatet verkställs. Dessa steg, i syfte att generera ett beslut, representerar en 
vanligt förekommande rationell beslutsprocessmodell.32  

3.1.2 Begränsad rationalitet 
Det finns faktorer som begränsar individers förmåga att agera rationellt. Två av dessa är den 
mänskliga ”kalkyleringsförmågan” (vilket vi tolkar som individens förmåga att behandla 
tillgänglig information på ett opartiskt sätt för att bilda sin egen uppfattning) och 
begränsningar i förmågan att förutspå framtiden. Simon menar att om försök görs i syfte att se 
olika alternativ som mer rationella än andra leder detta till en skev bild, då strävan att uppnå 
ett optimalt resultat är orealistiskt. Han menar istället att det som alternativen resulterar i ska 
ses som uppskattningar. Istället för rationalitet förespråkar han begränsad rationalitet, 
eftersom han menar att en absolut rationalitet inte går att uppnå på grund av mänskliga 
begränsningar.33 Med denna begränsade rationalitet, en teori Simon utarbetade under 1950-
talet, menas att beslutsfattaren agerar efter närliggande beslutsgrunder. Med andra ord 
kommer det första alternativet, som beslutsfattaren utifrån subjektiva grunder anser verka 
tillfredställande, att väljas. Detta kommer att genomföras utan några försök att finna en 
orealistisk optimal lösning. Simons argument till att traditionell beslutsteori (rationella 
individen) inte fungerar i realiteten är att beslutsfattare sällan har en klar uppfattning om sina 
problem, att problemen ofta handlar om ett sökande efter en tillräckligt tillfredställande 
kompromiss och att problemlösning alltid begränsas av tillgängliga resurser och information. 
Tanken om att finna en tillräckligt tillfredställande lösning kan appliceras direkt på de 
beslutssituationer då flera alternativa lösningar föreligger.34  
 
Todd anser att människan generellt sett är ivrig, och att snabba bedömningar, slutsatser och 
beslut baserade på knapphändig information är vanligt förekommande. Även i situationer där 
det existerar mer utförlig information och denna finns tillgänglig för beslutsfattaren, baseras 
besluten ofta på snabba intryck utan att beslutsfattaren egentligen bryr sig om att samla in mer 
relevant information. Detsamma gäller för möjliga alternativa val/beslutsvägar, vilket enligt 
rationell beslutsteori ska utvärderas och ingå i en rationell beslutsprocess. Även gällande detta 
har människan en tendens att undvika att utvärdera andra möjliga alternativ och istället 
använda den väg som redan finns tillgänglig/utstakad. Todd ger exempel på människans 
otillräckliga informationssökning genom att dra paralleller till internetsökning där webbsidor 
ges ett fåtal musklick för att sedan överges om inte dessa bidrar med något användbart, istället 
för att undersöka sidan djupare. Todd drar även paralleller till ”kärlek vid första ögonkastet”, 
där beslut tas grundat på otillräcklig information och utan egentlig utvärdering av möjliga 
alternativ. Vanligtvis skulle denna typ av beslut klassas som irrationalitet, eftersom det 
frångår rationella beslutsprocesser där all tillgänglig information samlas in och utvärderas 
samt att alla tänkbara alternativ utvärderas till dess att kostnaden för detta överväger nyttan. 
Enligt rationalitetsteorier skulle beslut som inte baserats på de nyss nämnda antagandena ses 
som felaktiga. Todd ställer sig frågan om det verkligen är fel att ta snabba beslut och hur 
många alternativ som behöver utvärderas samt hur mycket information som verkligen är 
                                                
32 Hatch, M. J (2002) s. 131  s. 303 
33 Simons, H (1955) 
34 Tsoukiàs, A (2003) 
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nödvändigt att samla in. Om beslutsfattaren lyckas ignorera onödig information finns stora 
möjligheter att fatta ansenliga beslut snabbt. Eftersom alla människor överöses med 
information blir det traditionella grundantagandet, att ett rationellt beslut ska baseras på en 
sammanställning av all tillgänglig information, ohållbart och ogenomförbart. Todd anser att 
dessa typer av beslutsprocesser inte är applicerbara i människans beslutsfattande i praktiken, 
eftersom den påverkas av begränsningar i tid, information och kalkyleringsförmåga, vilket 
innebär att rationaliteten endast blir av begränsad art.35    
 
Vidare anser Todd att rationaliteten inte enbart begränsas internt, såsom av ovan nämnda 
antaganden om begränsad kalkyleringsförmåga etcetera, utan även av två externa faktorer; att 
omvärlden är oviss och att det råder konkurrens i omvärlden. Den förstnämnda faktorn 
innebär att det aldrig kommer att uppstå två identiska beslutssituationer varför det inte finns 
någon anledning att förlita sig för mycket på generaliseringar gjorda på för omfattande 
analyser. Detta innebär att det är lämpligt att simplifiera beslutsprocessen eftersom det ändå 
råder en stor osäkerhet i omvärlden, i form av faktorer som beslutsfattaren inte kan råda över. 
Den andra faktorn innebär att konkurrensen i världen medför att tid är pengar, vilket i sin tur 
innebär att beslut liksom allt annat har stora tidsbegränsningar. Detta eftersom ju mer tid som 
går åt vid ett beslut, desto mindre tid finns tillgängligt för andra aktiviteter. De stora 
tidsbegränsningarna innebär att informationsmängden och alternativsökandet måste 
minimeras, där beslutsfattaren exempelvis kan förlita sig på befintliga mönster i den 
information som redan finns tillgänglig i omvärlden, vilket effektiviserar 
informationssökandet. Dock finns det risker med detta eftersom omvärlden är, som tidigare 
nämnts, oviss. Oavsett hur informationen kommer till beslutsfattaren är det viktigaste att 
denne får relevant och lämpligt presenterad information som underlag för sitt beslut.36 
 
Hatch behandlar forskning som genomförts med ett ifrågasättande av den rationella 
beslutsmodellen, eftersom den rationella modellen förutsätter att beslutsfattarna har 
fullständig kännedom om de alternativ som erbjuds och följderna som dessa skulle medföra 
vid en implementering. Detta ses som en simplifiering av verkligheten, som i realiteten 
innebär svårigheter i och med bristfällig och oriktig information om alternativ och dess 
konsekvenser. Men även för att användandet av denna beslutsmodell förutsätter att samtliga 
organisationsmedlemmar strävar åt samma håll och arbetar efter synonyma mål, vilket ofta 
inte är fallet och där även en osynkroniserad syn på beslutsregler bland inblandade personer 
kan förekomma och medföra hinder för den rationella beslutsmodellens funktion.37 
 
Anledningen till att det fortfarande kan innefatta någon typ av rationalitet är beslutsfattarens 
strävan efter att vara rationell och att dennes beslut ska grundas på rationella antaganden, men 
att vissa begränsningar utesluter en absolut rationalitet. Begränsningar i att uppnå den 
rationella modellens ideal i beslutsfattandet kan enligt Hatch ha sin grund i fem antaganden; 
bristfällig och oriktig information, problemens komplexitetsgrad, människans förmåga att 
bearbeta information, tidsbegränsning och motstridiga mål. Framförallt två av dessa 
antaganden styrker den begränsade rationaliteten hos beslutsfattare, där informationsbrist är 
den ena faktorn som motverkar den rationella modellen. Detta beror på att komplexa och 
föränderliga omgivningar medför informationsbrist på grund av osäkerheter. Organisationer i 
dessa typer av omgivningar blir tvungna att ta fler och svårare beslut under en mer begränsad 
tid, vilket försvårar det rationella beslutsfattandet. Den andra faktorn som tydligt begränsar 
den rationella beslutsmodellen är oförenliga mål, vilket innebär att 

                                                
35 Todd, P. M (2005) 
36 Todd, P. M (2005) 
37 Hatch, M. J (2002) s. 303 f 
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organisationsmedlemmarna är oense rörande de ramar som beslutsfattarna kan röra sig inom. 
Detta medför att beslutsfattarna urskiljer och bedömer alternativ olikartat, vilket talar emot det 
rationella tänkandet vid beslutsfattande. Distinktionen mellan dessa två faktorer, osäkerhet 
kontra mångtydighet, är att osäkerheten minskar vid ökad informationsmängd eftersom 
osäkerheten bottnar i informationsbrist. Samtidigt ökar mångtydigheten och beslutsfattandets 
komplexitet i och med att mer information innebär fler faktorer att ta hänsyn till, vilket i sin 
tur medför att fler tillvägagångssätt möjliggörs.38 Även om osäkerheten och mångtydigheten 
är stor används stundtals den rationella metoden vid beslutssituationer likväl, vilket ofta leder 
till felaktiga beslut och misslyckanden. Att denna metod ändå används vid sådana 
omständigheter kan bero på att det ger en symbolisk känsla av säkerhet, vilket i övrigt saknas 
i beslutsprocessen.39 
 
Den begränsade rationaliteten kan förekomma i olika skepnader beroende på vilka delar av 
beslutsprocessen som inte är förenliga med den rationella modellens innehåll. Ett exempel på 
detta kan vara att samtliga involverade parter är överens om uppsatta mål, det vill säga 
beslutets innebörd, samtidigt som det råder delade meningar rörande tillvägagångssättet att 
uppnå det mål som det beslutats om. Om detta är fallet råder en hög grad av osäkerhet på 
grund av informationsbrist, eftersom involverade parter är osäkra på tillvägagångssättet. Dock 
framstår inte mångtydigheten, det vill säga tvetydigheter kring vad som ska uppnås, som 
något problem i detta fall, vilket överensstämmer med den rationella modellen.40  
  
Ett annat exempel där delar av den rationella beslutsprocessen stöter på problem kan vara när 
det råder oenighet om vilka mål som ska uppnås, alternativt vilka frågor som bör prioriteras. I 
fall av denna karaktär är mångtydigheten den främsta orsaken till att besluten inte grundas till 
fullo på rationella beslutsprocesser. Risken vid dylika omständigheter är att det slutligen blir 
maktpositionen, och maktinnehavarnas intressen, snarare än den bakomliggande 
informationen som ligger till grund i beslutsprocessen. Om/när maktinnehavarna blir 
medvetna om sin maktposition finns stora risker att dessa personer utnyttjar detta genom att 
styra eller manipulera beslutsprocessen, vilket resulterar i att informationssökandet hamnar i 
skymundan. Beslutsprocesserna kommer i detta fall att baseras på en anpassning och 
sammanställning av olika personers intressen.41   

3.1.3 Irrationalitet 
En beslutsprocess som bygger på irrationalitet innebär att beslutsfattandet präglas av en 
kaotisk bild av frågeställningar, problem, mål och information, vilket resulterar i att det råder 
en hög grad av osäkerhet som ett direkt resultat av informationsbrist. Samtidigt präglas 
beslutsfattandet av en hög grad av mångtydighet, vilket kan kopplas till olika mål och fokus. 
Vid dylika förutsättningar är ofta informationen om både omgivningen och den aktuella 
organisationen knapphändig, vilket kan vara ett resultat av att det förekommit tidsbrist vid 
informationsinsamlingen. När beslut likväl fastslås baseras det på andra grunder än de som 
presenteras i den rationella modellen, vilket innebär att beslutsprocessen är av slumpmässig 
karaktär. I och med en slumpmässig beslutsprocess kan alternativ som baserats på 
knapphändig/felaktig information ligga till grund för beslut, där problemet aldrig blir löst eller 
att lösningar presenteras utan att det finns något egentligt problem. Vissa problem kommer 
dock att bli lösta, men det beror snarare på slumpen och inte på rationella beslutsprocesser. 

                                                
38 Hatch, M. J (2002) s. 304 f 
39 Ibid s. 306 f 
40 Hatch, M. J (2002) s. 307 
41 Ibid s. 308 
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Hatch menar att irrationella beslut istället baseras på maktinnehavarnas intressen och de 
konflikter som uppstår vid skiljaktigheter kring detta.42  
 
Hatch beskriver Brunssons teorier rörande beslut, som enligt honom ges en för hög betydelse i 
många teorier, istället för att fokus läggs på handlingar. Han hävdar att beslut inte alltid utgör 
ett bra underlag för framgångsrika och passande handlingar, utan i många fall endast utgör en 
reflektion av hur det skulle kunna gå till. Han anser att motivation och engagemang är två 
viktiga hörnstenar vid handling och att dessa två parametrar är nödvändiga för att beslutet ska 
genomsyra handlingen. Brunsson hävdar att den rationella beslutsprocessen urholkar 
motivationen och engagemanget i handlingen, vilket är ett resultat av att det rationella 
tankesättet ska beakta alternativ som är motsägelsefulla, vilket i sin tur skapar oro vid 
handlandet.43 
 
Enligt Miljkovic har ett antal forskare kritiserat teorier som bygger på att ett beslut kan vila på 
rationella grunder. En av anledningarna till detta är att den information som beslutsfattaren tar 
emot och grundar sina beslut på kan vara manipulerad, vilket i så fall även skulle innebära att 
beslutet i sig är manipulerat. Även beslutsfattaren kan omedvetet eller av egen kraft 
manipulera sin egen uppfattning, genom de kausala beslut som beslutsfattaren tagit utifrån 
organiseringen av sin egen kunskap. Teorier som baserar sina antaganden på att människan 
tänker och agerar rationellt ifrågasätts av en rad forskare, eftersom dessa hypoteser gör 
människan till något ur fantasin, som är glorifierad och utan psyke. Även om flera olika 
beslutsfattare skulle få tillgång till likartad information skulle analysen av denna information 
se olika ut och i sin tur innebära att olika beslut skulle tas, vilket talar emot tanken om 
rationalitet. Miljkovic anser att beslutsfattare måste frångå tanken att det finns ett optimalt 
beslut och istället övergå till att resonera sig fram till lämpliga beslut.44 
 
Opiela för en diskussion om varför irrationellt beteende kan ligga till grund för 
investeringsbeslut. Känslomässiga och psykiska aspekter präglar ofta dessa beslut, vilket 
resulterar i subjektiva snarare än objektiva och rationella beslut. Opiela hävdar att många 
privata investerares problem vid investeringsbeslut är förhalning, med andra ord att besluten 
tas för sent, vilket bland annat ”information overload” är orsak till. Den informationsmängd 
som existerar idag fördröjer beslut, eftersom det tar lång tid att få fram relevant information, 
vilket innebär att det ofta tas beslut baserade på knapphändig eller irrelevant information. 
”Information overload” blir därmed en direkt orsak till irrationella beslut. Den finansiella 
analytikerns uppgift blir därför att vägleda de privata investerarna och välja ut lämplig 
information till sina kunder ur den enorma informationsmängd som de redan är överhopade 
med. Dock finns det en risk att även finansiella investerares investeringsbeslut påverkas av 
känslomässiga och psykiska aspekter. Av denna anledning skulle alla investeringsbeslut 
kunna ses som irrationella, eftersom de påverkas av andra faktorer utöver relevant 
information.45 

3.1.4 Informationsbearbetning och ”information overl oad” 
Sorter menar att användare av redovisningsinformation använder olika information från 
rapporterna eftersom de använder sig av beslutsmodeller som kräver olika 
informationsunderlag. Det borde därför enligt författaren vara upp till användargruppen 
snarare än redovisaren att avgöra vilken information som erfordras av 

                                                
42 Hatch, M. J (2002) s. 308 ff 
43 Ibid s. 308 ff 
44 Miljkovic, D (2003) 
45 Opiela, N (2005) 
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redovisningsrapporterna. Användaren kan då välja vilka input som denne vill stoppa in sin 
individuella beslutsmodell utifrån dennes rådande förhållanden. Författaren menar därför att 
mer information är bättre, då det är upp till användaren att selektera vad som är relevant. 
Risken finns annars att en stor mängd information går förlorad om det blir redovisaren som 
avgör vilken information som är relevant och värderar den utifrån sina preferenser.46 

 
Hirst et al beskriver det sätt på vilket redovisningen tvingar användarna att agera utifrån dess 
utformning. För att bilda sig en uppfattning om hur ett företag ser ut idag räcker det inte med 
att läsa av siffrorna i redovisningsrapporterna. Det avkrävs användarna en genomgång av 
mängder med ickefinansiella uppgifter, såsom noter med mera, för att bilda sig en uppfattning 
om bolagets framtida inkomster, kassaflöden och reella värde. Dessutom visar forskning inom 
psykologin att information inte används om den inte är både tillgänglig och tydlig. Därför 
menar Hirst et al att finansanalytikernas värderingar påverkas av vilken information som 
presenteras i redovisningsrapporterna, likväl som hur de är presenterade.47 
 
Schroder et al beskriver människan som en homogen grupp som agerar på liknande sätt i en 
given situation. De skriver dock att experiment har visat att människor bearbetar information 
på olika sätt under olika rådande förhållanden, samt att personer använder olika sätt under 
samma förhållanden. 48 
  
Schroder et al beskriver den inlärning som sker till följd av strukturen på den omgivning som 
en person befinner sig i. Detta påverkar bland annat en individs beteendemönster, attityd och 
informationsbearbetningsförmåga. Författarna ställer upp en intressant fundering; vilka av en 
individs vanor och attityder som lärs in, kontra de som anammas utifrån den inlärning som 
sker genom påverkan av omgivningen.49 Detta blir intressant ur vårt perspektiv då det kan 
vara relevant att beakta om analytikerna agerar som de gör på grund av inlärning, eller om de 
är formade av den omgivning de verkar i.  
 
De uppgifter som kan utföras med standardiserade metoder och med på förhand fastlagda 
tillvägagångssätt leder till ett enkelt tillvägagångssätt och lägre krav ställs på individens egen 
förmåga. Men när individen agerar i föränderliga miljöer där krav ställs på individens 
förmåga att interagera med omgivningen och utforska nya terränger, mål, strategier och beslut 
får individens informationsbearbetningsförmåga en avgörande betydelse. Vi tror att de 
finansiella analytikerna har en betydande mängd information att bearbeta, då bland annat 
Olberts studie visat att ytterligare information utöver de finansiella rapporterna används. Att 
deras situation är föränderlig visar de svängningar och den osäkerhet som börserna är 
förknippade med. För att lyckas prestera i komplexa omgivningar krävs (1) tillräcklig 
skicklighet och kunskap, (2) ett brinnande intresse eller motivation, (3) adekvat förmåga att 
fungera i grupp, (4) möjlighet att engagera sig i komplexa 
informationsbearbetningsprocesser.50 
 
Något som Schroder et al har bidragit med till beteendeforskningen är en modell (se figur 3.1) 
som förtydligar hur det mänskliga beteendet förändras i och med omgivningens stigande 
komplexitetsgrad. Modellen visar att i takt med ökad komplexitet i omgivningen ökar den 
mänskliga kapaciteten att behandla information i ett initialt skede, tills den maximeras och når 

                                                
46 Sorter, G (1969) 
47 Hirst, E. et al (1998) 
48 Schroder, H. M et al (1967) s. 4 f 
49 Ibid s. 8 f 
50 Ibid s. 13 
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sin optimala nivå, för att därefter minska. Med sin modell menar Schroder et al att en ökad 
komplexitet i omgivningen resulterar i en mer komplex informationsbearbetning, då det krävs 
av individen. Vid en given punkt avtar dock detta och individen återgår till enklare 
bearbetningsmetoder då komplexiteten blir alltför stor. Individen har då drabbats av det som 
benämns ”information overload”.51 
 
 

 
Figur 3.1 Relationen mellan komplexitet och informationsbearbetningsförmåga Källa: Schroder et al 1967 s 37 
 
Edmunds och Morris anser att information överlag på arbetsplatser ses som en förutsättning 
och en nyckel till framgång för organisationer och att många personer blir tvungna att hantera 
en icke hanterbar mängd av information som ingår i arbetsuppgifterna. Det ges inte utrymme 
att negligera någon information, vilket skulle ses som ett misslyckande. Människors framgång 
i arbetslivet bedöms ofta efter förmågan att hantera ny information, där mängden ständigt 
ökar med tiden. Samtidigt som regelbundna teknologiska framsteg möjliggör ett ännu större 
utbud och en ännu större möjlighet att utnyttja information, bidrar detta samtidigt till 
”information overload”. Detta kan vara en orsak till stress, vantrivsel på arbetsplatsen och 
psykiska besvär. En av anledningarna är att dagens maskiner som används som hjälpmedel 
vid framtagandet av information producerar den snabbare än vad människan klarar av att 
hantera densamma. Enligt artikelförfattarna är det uppenbart att ett överflöd av information, 
istället för att ge en människa en bättre möjlighet att klara av sina arbetsuppgifter, resulterar i 
en kraftigt minskad känsla av kontroll över sin arbetssituation. Denna avtagande kontroll leder 
i många fall till stress, vilket är ett argument för att synen på information måste förändras till 
att se det som ett hjälpmedel i syfte att förbättra snarare än försämra livskvaliteten. Edmunds 
och Morris beskriver Klapps teorier om att en informationsmängd resulterar i ”information 
overload” när mängden når ”a rate too high for the receiver to process efficiently without 
distraction, stress, increasing errors and other costs making information poorer” 52. Flera 
undersökningar visar att en utbredd åsikt idag är att det i arbetet gäller att samla in så mycket 
information som möjligt i syfte att tillfredsställa kunders behov och att behålla 
konkurrenskraft gentemot konkurrenter.53      

                                                
51 Schroder, H. M et al (1967) s. 29 ff 
52 Edmunds, A. et al (2000) s. 17 ff 
53 Ibid s. 17 ff 
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Edmunds och Morris hänvisar till en studie som tagit fram sju huvudorsaker till varför chefer 
införskaffar så mycket information, vilket kan leda till överbelastning. Vi är av uppfattningen 
att dessa aspekter även är applicerbara på andra typer av beslutsfattare, såsom finansiella 
analytiker: 
 

• De samlar in information för att indikera en förbindelse med rationalism och kompetens vilket de anser 
förbättrar beslutsfattandet 

• De tar emot enorma mängder av påtvingad information 
• De söker efter mer information för att undersöka tidigare insamlad information 
• De har ett behov av att åskådliggöra motiveringar till tagna beslut 
• De samlar in information utifall den skulle kunna komma till användning vid ett senare tillfälle 
• De vill vara på den säkra sidan och samla in så mycket information som möjligt 

• De tycker om att använda information för att få allmänt gehör- i syfte att undvika att hamna på 
efterkälken gentemot kollegor54 

 
Vidare påpekar författarna att problemet inte enbart handlar om mängden/utbudet av 
information, utan även om svårigheten att få fram relevant information ur den stora mängden. 
För att få fram betydelsefull information ur denna enorma samling krävs det att det finns tid 
och resurser att gå igenom all information i syfte att finna väsentligheter. Huvudproblemet 
skulle med andra ord kunna vara ett för stort utbud av oväsentlig information och samtidigt en 
allvarlig brist på användbar sådan, samtidigt som tempot är för högt och informationen 
kommer användaren tillhanda för sent. Det sistnämnda, att det råder en avsaknad av essentiell 
information, bekräftas av andra studier som Edmunds och Morris hänvisar till.55 
 
Artikelförfattarna hänvisar även till studier som visar att människor måste bli mer kunniga om 
information som fenomen för att kunna handskas med den stora mängd som människor 
överöses med. För att komma tillrätta med detta problem bör informationssökandet grundas 
på frågan som personen söker svar på, istället för på identifiering och återvinning av data. Det 
gäller att acceptera att det inte går att veta allt om allt, utan att istället bland annat lita till 
skrivna sammanställningar av genomförd forskning, ”reviews”, som är ett 
effektivt/tidssparande tillvägagångssätt för att ta till sig en stor mängd information. Något 
annat som skulle kunna motverka ”information overload” är att gapet mellan 
informationsskaparna och informationsanvändarna minskas och att båda grupper blir mer 
medvetna om varandras kunskaper, behov och roller. Edmunds och Morris hänvisar även till 
studier som har identifierat fem viktiga aspekter som ska vara uppfyllda för att information 
ska anses vara värdefull: Att informationen är korrekt, vägledande, exceptionell, tillgänglig 
och av betydelse.56  
 
En artikel av Petroni utvärderar en studie om hur olika val och värderingar har gjorts. Studien 
testar teorin rörande om informationen är svårare att hantera så hämmar detta effektiva beslut. 
Författaren hänvisar till en rad studier som kommit fram till att beslutsfattare tenderar att 
endast använda information som är tydligt presenterad.57 

3.2 Sammanfattning 
När den finansiella analytikern ska lämna en rekommendation ställs denna inför situationen 
att avlämna ett beslut. Besluten är präglade av stor komplexitet genom det höga antalet bolag, 
                                                
54 Edmunds, A. et al (2000) s. 22 (författarnas egen översättning) 
55 Ibid s. 17 ff 
56 Ibid s. 22 ff 
57 Petroni, K (2003) 
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samt genom den avsevärda mängd information som finns tillgänglig om respektive bolag. 
Huruvida informationsmängden tillför eller försvårar för analytikern avgörs bland annat av 
det som Schroder et al beskriver om ökad komplexitetsgrad och den mänskliga 
bearbetningsförmågan. En för låg grad komplexitet leder till att den mänskliga kapaciteten 
inte används till fullo, samtidigt som en för hög grad leder till det som kallas ”information 
overload”. En beslutsfattare som drabbas av ”information overload” kommer att ta beslut som 
endast är av begränsat rationell art. Detta eftersom beslutsfattaren inte kan tillgodogöra sig all 
tillgänglig information, vilket är en förutsättning för rationell beslutsteori. Av denna 
anledning ingår ”information overload” i den begränsade rationaliteten i figuren nedan. I 
beslutssituationen finns teorier om rationella beslut, begränsat rationella beslut och irrationella 
beslut. Dessa tre kategorier är det vi ser att beslutet kan baseras på, vilket vi visar genom figur 
3.2 nedan. Det rationella beslutet förutsätter fullständig informationstillgång samtidigt som  
beslutsfattaren är fullständigt insiktsfull. Det begränsat rationella beslutet innebär att de 
mänskliga begränsningarna omöjliggör absolut rationalitet, varför det snarare handlar om 
uppskattningar snarare än vetskap. De irrationella besluten å sin sida innebär att 
beslutssituationen är präglad av hög grad av osäkerhet, informationsbrist och en kaotisk bild 
av frågeställningar och problem. Detta medför att det irrationella beslutet får karaktären av att 
ha skett på slumpmässiga grunder.  
 
Utifrån denna modell är det rationellt korrekt att mer information i redovisningsrapporterna 
skulle gynna beslutsunderlaget, varför det rationellt korrekta vore att utöka 
informationsinnehållet. De andra två teorierna talar emot en utökad informationsmängd då 
ytterligare information antingen inte är möjligt att mänskligt processa (begränsad rationalitet) 
eller att det späder på kaoset (irrationalitet). 

 
Figur 3.2 Tre kategorier av beslut, samt vilken information/vilka faktorer beslutet ifråga vilar på. Källa: Egen 
konstruktion 
 
Figur 3.2 åskådliggör även hur de avgörande beslutskategorierna svarar på information och 
vilka krav på information typen av beslut förutsätter. Det rationella beslutet förutsätter 
fullständig informationstillgång samt optimal insyn i denna. Vid begränsad rationalitet 
begränsas det rationella tillvägagångssättet av hur information insamlas och hanteras samt av 
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faktorer såsom tid och det mänskliga intellektet. Irrationella beslut är präglade av faktorer 
såsom känslor och vanor, som medför att rationella tankebanor sätts ur spel. 
 
I analysen kommer vi att använda oss av vår analysmodell för att rubricera avsnitten och dela 
upp och jämföra intervjusvaren och teorierna. Denna uppdelning genomförs efter hur väl 
teorierna och intervjusvaren överrensstämmer med de aktuella beslutskategorierna. 
Kategorierna kommer att ligga till grund för att fastställa vilken typ av beslutsprocess som 
används med befintliga redovisningsrapporters informationsinnehåll. Dessutom kommer vi i 
analysen att jämföra teorier och finansanalytikernas åsikter om vad multikolumnredovisning 
skulle innebära för beslutsprocessen.
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4. Empiri  
Detta kapitel består av sammanställningar från de intervjuer som vi genomfört. I dessa 
intervjuer ingår det experiment som tillsammans med intervjuernas övriga tillvägagångssätt 
beskrivs i kapitel 2.2. Intervjuguiden samt de rapporter som legat till grund för det experiment 
som ingår i dessa intervjusammanställningar, återfinns i bilaga 1.  

4.1 Intervju med Finansanalytiker 1 (Dag Rolander) 
Finansanalytiker 1 (F1) är analytiker/börsskribent och arbetar på Avanza, som har 150 000 
kunder.  Hans uppgift är att skriva aktieanalyser och rekommendationer köp/sälj på i 
huvudsak svenska aktier, men även en del nordiska. F1 har en utbildningsbakgrund med 
inriktning på redovisning och finansiering. Han har varit verksam med företagsvärderingar 
och analyser i 15 år.    
 
Mestadels inhämtar F1 information på företagens hemsidor, exempelvis årsredovisningar, 
rapporter och presentationer. Den information som enligt F1 är viktigast vid 
företagsvärderingar är delårsrapporter. Utöver detta används diverse bakgrundsinformation 
från presentationer, årsredovisningar, finansiella mål etcetera. Redovisningsrapporterna 
använder F1 i syfte att analysera utfall, positiva/negativa aspekter och orsaker till dessa, vilket 
normalt sett är någorlunda beskrivet i rapporterna. En kvartalsrapport blir en pusselbit i ett 
prognosverk som syftar till att bedöma framtida vinster.  
 
F1 lägger mer vikt vid resultatrapporten (minst 75 %) än balansrapporten. Det fokuseras på 
tillväxt i omsättning och liknande i resultatrapporter, vilket leder till att denna information är 
mer relevant vid bedömningar om framtiden. Exempelvis hur försäljningen kommer att 
utvecklas för olika affärsområden och vilken marginalutveckling de kan tänkas ha i framtiden 
etcetera. F1 anser att rapporterna hör ihop, men att balansrapporten snarare används för att se 
hur bolaget är finansierat, det vill säga hur mycket lån företaget har. Han lägger större vikt vid 
resultatmått än vid balansrapporten, vilket leder till att balansrapporten blir mer sekundär vid 
bedömningar. 
 
F1 lägger väldigt stor vikt vid redovisningsrapporterna, vilket är det huvudsakliga som han 
använder vid företagsvärderingar. Dock kan redovisningsrapporter som helhet, i huvudsak 
kvartalsrapporter, vara väldigt olika omfångsrika från företag till företag. Trots detta är de 
prognoser som han producerar i slutändan helt baserade på redovisningsrapporterna. Han är i 
huvudsak nöjd med dagens utformning av rapporterna, men inte till fullo med de delar som 
blivit påverkade av IFRS. Dock är F1 helt övertygad om att finansanalytikers behov har haft 
en stor betydelse för redovisningsrapporternas utformning, samtidigt som de har blivit svårare 
att ta till sig för lekmännen under de senaste åren. Dock anser han att huvudfokus vid 
utformandet av rapporterna förmodligen varit att hitta ett så rättvisande resultat som möjligt. 
 
Han anser vidare att det är bättre att rapporterna i sig är mer översiktliga med mer specificerad 
information i noterna, än att rapporternas informationsinnehåll i sig skulle utvidgas. Han 
skulle ställa sig positiv till en ökad informationsmängd, men anser inte att behovet är speciellt 
stort, vilket förvisso varierar mycket från bolag till bolag. F1 beskriver att han utöver ovan 
nämnda rapporter analyserar andra bolag i samma bransch, vad som är skrivet om bolaget i 
andra forum och annan information om bolaget som finns på deras hemsidor med mera. Han 
vill samtidigt inte att varje enskild rapport ska bli överbelastad med information, och tror inte 
att andra informationskällorna skulle kunna ersättas av mer information i rapporterna. 
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Beträffande huruvida historiska kostnader är en lämplig värderingsgrund för 
redovisningsrapporterna, uttrycker F1 att han ogillar marknadsvärdering av tillgångar, 
eftersom detta bygger på orealiserade värdeförändringar, vilka riskerar att vara godtyckliga. 
F1 anser att det inte är någon fördel att blanda aktuella marknadsvärden med historiska 
värden. För ett fastighetsbolag handlar det till stor del om att göra marknadsvärderingar, till 
exempel på de fastigheter som bolaget äger. Samtidigt anser han att detta inte ska påverka 
resultaträkningen, utan att denna information kan presenteras på ett annat sätt. Anledningen 
till att han förespråkar redovisningsrapporter som är baserade på historiska kostnader, är att de 
är baserade på transaktioner, förvisso gjorda historiskt, men att det fortfarande är 
marknadsvärden. Bolagen har de facto förvärvat till ett visst pris, vare sig det är insatsvaror 
som hamnar i lager eller en värdering av ett färdigvarulager där man lägger in löner och andra 
typer av kostnader. Fördelen med historiska kostnader som grund är att det är objektivt 
verifierbart, och i rollen som analytiker eller läsare av redovisningsinformation, med lite mer 
professionell bakgrund än vanliga lekmän, är det hans uppgift att själv göra bedömningar. F1 
vill ha fakta i botten för att göra dessa bedömningar, och anser att det blir alldeles för stort 
utrymme för godtyckliga resultatmått om upprättarna av redovisningsrapporter går långt ifrån 
den historiska anskaffningskostnaden som bas. 
 
F1 tar immateriella anläggningstillgångar som exempel vid beskrivandet av vad han använder 
sig av i dagens rapporter. Är dessa stora är det av intresse att fundera på storleken på goodwill 
jämfört med eget kapital. Särskilt eftersom det finns en risk, beroende på om goodwillen 
behöver skrivas ner. Han nämner även materiella anläggningstillgångar och att dessa är 
intressanta eftersom det är av intresse vad bolagen har för investeringsnivå och hur mycket 
kapital som binds i och med detta. Vad gäller finansiella anläggningstillgångar är det fullt 
möjligt att vissa tillgångar är till salu, vilket i så fall är intressant eftersom detta skulle 
medföra framtida inbetalningar, vilka i sin tur är utdelningsbara. Kassa och bank har också, 
särskilt på senare år, blivit väldigt intressant eftersom det är väldigt stort fokus på utdelningar. 
På skuldsidan finns banklån/räntebärande lån som F1 brukar titta på, liksom skatteskulder. 
Annars är periodiseringar av skattekostnader och dylikt av intresse för honom. Omsättningen 
är däremot något som intresserar F1 mycket, i och med att det är väldigt stort fokus på 
resultaträkningen, och då menar han även omsättningen över tid och dess 
utvecklingsmöjligheter framöver. Han lägger även vikt vid resultatutvecklingen med olika 
marginaler, såsom bruttoresultat, rörelseresultat före och efter avskrivningar och så vidare i 
syfte att se utveckling över tid. 
 
F1 anser vidare att redovisningsrapporterna innehåller väldigt mycket information, om 
notapparater etcetera inkluderas, varför han anser att det är väldigt svårt att säga om det 
saknas någon typ av information i rapporterna. Noter används i första hand i syfte att göra 
rapporterna mer överskådliga, genom att specificera rapporternas poster. Han hävdar att det 
förekommer att rapporterna innehåller för mycket information. Dock ser han inte detta som 
något problem eftersom informationen kommer på olika nivåer, vilket i sin tur leder till att 
analytikern inte behöver dyka djupare i annat än utvalda delar. I grund och botten föredrar F1 
mer framför mindre information, och ser inget problem med något överskott av information. 
Det finns exempel på en del mindre bolag som presenterar alldeles för lite information, men 
han har väldigt svårt att se att något bolag lämnar ut för mycket information, förutom 
bankerna som lämnar ut för omfattande kvartalsrapporter etcetera. 
 
Huruvida siffrorna i redovisningsrapporterna överensstämmer med värdet på företagen, med 
hänsyn tagen till goodwill, anser F1 att problemet är större vad gäller balansräkningen än 
resultaträkningen. Om eget kapital sätts i relation till börsvärdet, är det en väldig diskrepans. 
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Trots att denna skillnad är stor anser inte F1 att detta ställer till med några större problem. F1 
beskriver detta enligt följande: ”Företag som har gjort väldigt många förvärv och som betalat 
med egna aktier kommer med tanke på dagens priser på företag, där värdet på företagen är 
betydligt större än eget kapital, stora goodwillposter att ingå i balansräkningen. Ett bolag 
som är väldigt aktivt på denna front, kommer då ha ett eget kapital som är i linje med 
börsvärdet, eftersom bolaget hela tiden skickar ut nya aktier. Medan ett bolag som har vuxit 
mer organiskt eller som inte har vuxit genom att ge ut nya aktier, kommer att ha ett börsvärde 
som ligger långt över bokfört eget kapital, vilket i sig är en tydlig indikation på att det finns 
en stor goodwill i detta bolag.” 
 
F1 anser att ett företags värde består av folks uppfattningar om ett företags framtida 
utveckling. Rent teoretiskt skulle diskontering av framtida vinster och kassaflöden till någon 
typ av nuvärde vara möjlig, vilket företagen själva skulle kunna genomföra. Denna 
information skulle han ta hänsyn till, men anser samtidigt att den intressanta frågan handlar 
om vad ett företag är värt och vad aktien handlas till på börsen. Poängen för en finansiell 
analytiker är att leta efter aktier som är fel prissatta i förhållande till vad de är värda. 
Samtidigt värderas företag på börsen varje dag och det är inte självklart att denna 
prismekanism fungerar eller att den är speciellt bra. Exempelvis kan ett företag påverka sin 
värdering i relativt stor omfattning genom att lämna olika slags bedömningar av framtiden, 
via kommunikation av annat än redovisningsinformation, såsom företagets visioner. 
 
Ett antal företag tillämpar redan idag nettoförsäljningsvärde i resultat- och balansräkningen, 
enligt IFRS. Återanskaffningskostnad var mer utbrett tidigare när det förelåg högre 
inflationstakt, i syfte att erhålla ett inflationsjusterat värde. F1 tycker att denna typ av rapport 
och denna information är intressant, men därav inte sagt att han skulle vilja lämna historiska 
anskaffningskostnader som bas för redovisningsrapporterna. Däremot ser han inga hinder med 
att komplettera med mer omfattande bedömningar av återanskaffningskostnader och 
nettoförsäljningsvärde, vilket skulle kunna hjälpa honom i hans arbete. Däremot tilltalas han 
inte av tanken på att marknadsvärden skulle påverka redovisningen, eftersom det i högre grad 
är möjligt att manipulera siffrorna via återanskaffningskostnader. Det går att manipulera 
tillräckligt i dagens redovisning, att då lägga löpande bedömningar på fler poster som grund 
för redovisningen menar han skulle komplicera det hela och därför försämra informationen. 
Multikolumnredovisningen skulle därför röra till det, frågan är vad som ska presenteras. I en 
rapport med fem kolumner redan idag (föregående år plus fyra olika kvartal), skulle denna 
utökas till femton kolumner i och med denna typ av redovisning, vilket han anser skulle 
komplicera det. Exempelvis skulle återanskaffningskostnaden på lager istället kunna läggas i 
not, liksom materiella anläggningstillgångars och finansiella anläggningstillgångars 
marknadsvärden. Det är relativt många analytiker som försöker komma runt 
värderingsproblematiken, genom att istället titta på kassaflöden och samtidigt bortse från 
redovisningsproblematiken. 
 
Försiktighetsprincipen står i konflikt med sökandet efter ett exakt rätt värde, vilket egentligen 
inte går att finna, eftersom det inte finns någon absolut sanning. F1 föredrar i grund och 
botten en underskattning snarare än en överskattning av resultat i historiska värden. Det känns 
även problematiskt om revisorer skall revidera rapporter som innehåller ett antal 
marknadsvärden. I grund och botten anser F1 att endast realiserade transaktioner ska 
bokföras. Om informationsinnehållet skulle utökas föredrar han att detta sker genom mer 
detaljerade noter. 
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Han ser multikolumnredovisning från företagens och dess ekonomiavdelningars sida, med 
mer omfattande och kostsam rapportering, vilket skulle innebära utökade personalbehov och 
högre kostnader för revidering. Det måste göras en avvägning mellan kostnad och nytta. 

4.2 Intervju med Finansanalytiker 2 (Johan Isacsson ) 
Finansanalytiker 2 (F2) jobbar på analysavdelningen på Remium där hans arbetsuppgifter 
utgörs av att analysera företag, vilket han gjort de senaste två åren. Han har en bakgrund av 
finansiering och arbetade på Stockholmsbörsen innan han började på Remium. 
 
Den viktigaste informationskällan vid företagsvärderingar för F2 är att gå bakåt i tiden och 
studera ett antal rapporter, såsom kvartalsrapporter och årsredovisningar. Utifrån dessa bygger 
han upp en slags modell av bolaget och väger utöver detta in branschtidningar, branschorgan 
och genomför möten med ledningsgruppen i aktuella bolag. 
 
Utan redovisningsrapporterna vid investeringsanalyserna menar F2 att värderingen skulle bli 
väldigt svår. Han använder rapporterna genom att lägga in resultaträkning, balansräkning och 
kassaflöden i Excel, och kan då bilda sig en uppfattning om utvecklingen från kvartal till 
kvartal, föregående år och så vidare. Utifrån detta försöker han hitta trender och olika 
uppgifter som han kan använda sig av för att försöka förutspå kommande delårsrapporter. 
 
I sin värdering beaktar F2 alla delar i redovisningsrapporterna, prioritering mellan resultat- 
eller balansräkning avgörs av bolagets karaktär. Om det är ett bolag med väldigt ”ren” 
balansräkning som redovisar alla kostnader direkt och inte har någon goodwill blir 
rapporterna ganska enkla att studera. Om bolaget däremot förvärvar väldigt mycket och därför 
har en stor goodwillpost måste utvecklingen av den beaktas. Han menar att goodwillposten 
kan utgöra ett problem eftersom det är svårt att veta vad som ingår. Utöver det är 
resultatutvecklingen viktig, vilket är det första han tar i beaktande. Han tycker 
resultaträkningen är viktigare än balansräkningen, detta för att han vill se hur 
resultatutvecklingen sett ut då han menar att vinsten är det viktigaste. F2 kan inte peka ut 
någon del av rapporten som är mer betydelsefull än någon annan, detta då allt hänger ihop. 
 
Redovisningsrapporterna får enligt F2 en hög vikt kontra andra informationskällor. Dessa i 
kombination med att träffa bolaget och dess ledning är hans viktigaste informationskällor. 
Detta ligger som en bas för resten av värderingen. Branschtidningar och omvärldsinformation 
är andra faktorer som påverkar värderingen, då en bild skapas av hur bolaget kan komma att 
utvecklas framöver, vad de har för möjligheter, hur deras omvärld påverkas och vad de har för 
möjligheter att agera i denna. 
 
F2 är nöjd med dagens utformning av rapporterna. Remium är inriktat på små bolag, där 
variationen i kvalité på rapporterna skiftar mycket och vissa är väldigt sparsmakade medan 
andra är i klass med de större bolagens. F2 tycker att det är bra att få så mycket information 
som möjligt, i princip menar han dock att han har ett gediget underlag för sina värderingar. F2 
har som grundinställning att så mycket relevant information som möjligt gynnar hans 
värderingar. 
 
F2 menar att dagens utformning av rapporterna motsvarar analytikers behov, han tycker de är 
”helt okej”, men han kan inte generalisera då rapporternas kvalité skiljer sig mycket åt från 
fall till fall. Han tycker det finns delar som kan förbättras, som exempel nämner han den 
goodwillproblematik han anser föreligga. Där ser han gärna att det skulle finnas mer 
information, för att på så sätt kunna förstå sig på vad siffrorna kommer ifrån. Han tycker det 
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skulle vara bättre om rapporterna var mer kontrollerade, han ser gärna ett tvång att följa ännu 
fler punkter. Nu menar han att det kan vara väldigt stor variation i rapporterna, vissa kan ha 
fyra sidors kvartalsrapport och vara väldigt kortfattade, därför tycker han att det vore bra med 
en mer standardiserad rapportguide. 
 
F2 tror att finansanalytiker som användargrupp har tagits i beaktande vid utformandet av 
rapporterna, ”det får man väl hoppas att de har”. Det är i alla fall den känsla han får när han 
gör värderingar, han förutsätter att ”kapitalmarknaden” har beaktats. Han ser även att 
ägarsidan finns i fokus, han menar dock att dessa inte skiljer sig avsevärt från hans egen 
situation då de båda användargrupperna intresserar sig för samma information. Han läser 
rapporterna med vetskap om att bolaget utformat rapporterna så att dessa ska se ”snygga ut”, 
han menar därför att förfiningen inte utgör ett problem. 
 
F2 ser ett problem med värdering till historisk kostnad, eftersom värderingen skiljer sig 
väsentligt åt från fall till fall. Han menar att det kan föreligga stor diskrepans mellan det 
verkliga värdet och vad det är redovisat till. Mycket av den problematiken anser han dock har 
blivit bättre i och med IFRS, då till exempel fastighetsbolag försöker värdera utifrån 
marknadspris. Ett annat problem han ser är de företag som gör mycket förvärv under en kort 
period, då deras goodwillpost kan vara ett orosmoln eftersom fullständig insyn saknas.  
 
Vid bolagsvärderingar beaktar F2 alla de delar som finns med i vårt exempel med en kolumn, 
dock läggs extra stor vikt vid vissa av posterna. Ett exempel är de immateriella tillgångarna, 
eftersom det oftast är där som eventuella konstigheter dyker upp. De materiella tillgångarna är 
oftast oproblematiska, det blir mer i kontrollsyfte så att inga över-/undervärden förekommer. 
Beträffande resultaträkningen tittar han ungefär lika mycket på alla poster, han har svårt att 
peka ut något ur resultaträkningen som är mer eller mindre intressant. Ofta görs prognoser på 
samtliga nivåer, varför det blir intressant att se om något blivit fel. 
 
Om F2 själv skulle få utforma redovisningsrapporterna skulle de se ut ungefär som idag. Den 
förändring han dock vill se är att informationsmängden utökas av de bolag som idag lämnar 
väldigt knapphändiga rapporter. Remium är inriktade på mindre bolag, vilkas rapporter kan 
vara väldigt informationssnåla, varför han då och då stöter på problematiken med för lite 
information. Det är inte någon specifik information han saknar utan vill snarare komplettera 
informationsbristen genom utförligare information och beskrivningar samt utöka innehållet i 
noterna. Ett utökat informationsinnehåll menar han skulle öka säkerheten i värderingarna. 
Men någon större förändring av hans arbetssituation tror han dock inte att det skulle medföra. 
Utöver detta skulle han slippa vissa samtal med bolagen. 
 
Det som utgör det intressanta när ett bolag värderas är bland annat resultatutveckling. I 
jämförelse med börsvärdet är tillgångarna i bolaget en liten del av vad bolaget är värt, utsikter 
för framtiden och så vidare får däremot en avgörande betydelse. F2 menar att ett bolags värde 
består av förmågan att generera vinster framöver. Han beaktar även tendenser bakåt i tiden 
och väger samman det med diverse omvärldsfaktorer. Värderingen byggs inte på 
balansräkningen, han menar att det inte är det bolaget är värt på marknaden, däremot ger det 
en bild av bolaget.  
 
F2:s reflektion på vårt exempel med multikolumnredovisning är att han tycker det känns 
intressant, han ser en möjlighet att kunna analysera sådan information som inte beaktas i 
dagsläget och att det möjliggör en mer rättvis och korrekt värdering. Den information som 
möjliggörs i och med multikolumnredovisningen är inga underlag han själv tar fram i 
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dagsläget. Han ser dock att olika värderingsunderlag skulle fylla sin funktion i vissa fall, till 
exempel ser han en fördel när en styckningsanalys ska göras. Om värderingen då har gjorts till 
nettoförsäljningsvärde skulle det medföra ett värde närmre försäljningspriset. Han ser även en 
positiv aspekt av att informationen finns där och att det är upp till användaren att titta på 
den/de värderingssätt denna känner ett behov av. Ytterligare ett alternativ han ser är att den 
kan finnas med som not eller alternativ i årsredovisningen och fungera som extrainformation. 
Han tycker dock det skulle bli ganska snurrigt ifall redovisningen vore utformad efter en 
multikolumnmodell, detta då han tror att det är bättre att hålla sig till en av metoderna. Han 
tror att det skulle skapa konfunderingar och förvirring, att det krånglar till analyserna. Men en 
utformning enligt multikolumnmodell tror han kan bli för mycket information, eftersom en 
godtycklighet kan förekomma och skapa förvirring. Som exempel nämner han svårigheten 
med att värdera återanskaffningskostnaden för till exempel IKEAs varumärke. Han uppfattar 
det som en brist vad gäller trovärdigheten för bolagets rapporter, och han har då svårt att se 
vad det skulle tillföra. Om han ska välja en värderingsgrund som han föredrar så föredrar han 
som det är idag, den historiska kostnaden. 

4.3 Intervju med Finansanalytiker 3 (Mathias Anders son) 
Finansanalytiker 3 (F3) arbetar som analytiker och hans främsta arbetsuppgifter är att göra 
tidningen Börsinsikt, som är en analystidning med fokus på aktieanalys med inriktning på små 
och medelstora bolag. Hans bakgrund är nationalekonomi samt en kandidat i företagsekonomi 
och han har jobbat som finansanalytiker i sex-sju år på olika ställen. 
 
Den viktigaste information för F3 är bolagens rapporter, såsom årsredovisningar, 
kvartalsrapporter, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalyser. I de fall det gäller 
mindre bolag som inte har stora resurser att utforma utförliga rapporter får han även 
information genom att kontakta bolagen. De delar han lägger störst vikt vid är resultat- och 
balansräkning, kassaflöde, marginalutveckling och omsättningsutveckling. Av dessa lägger 
han störst vikt vid resultaträkningen. Dessutom uppdaterar han sig löpande vad gäller 
balansräkningar om någon förändring inträffar, annars görs detta en gång om året. Han 
använder sig härutöver av en modell som räknar fram hur det ser ut framöver för 
balansräkningen (kapitalanvändningen). 
 
F3 menar att det är få personer som ska ha koll på många bolag, varför 
redovisningsinformationen får en väldigt stor betydelse jämfört med andra informationskällor. 
Dock används andra informationskällor för att komplettera, framför allt när det gäller de 
mindre bolagen, då det kan förekomma frågor kring exempelvis verksamheten. Om han ska 
ge en procentuell fördelning uppskattar han att han till 80 procent värderar bolagen utifrån 
rapporterna och till 20 procent utifrån övriga informationskällor.  
 
F3 använder sig av rapporterna genom att föra in siffrorna från rapporterna i Excel, och 
utifrån det bedöma om en förändring av prognoserna är nödvändig. Därefter analyserar han 
balans- och resultaträkningen för att se om det skett några större förändringar. Om det inte 
inträffat några större förändringar handlar det oftast om att uppdatera kalkylbladen i Excel för 
att förnya siffrorna. 
 
F3 tycker att rapporterna idag motsvarar analytikers behov ganska väl, han anser sig inte ha 
någonting att klaga på. Under den tid som han jobbat inom branschen anser han att 
rapporterna har blivit mer detaljrika då bolagen har blivit bättre på att beskriva verksamheten. 
Han är inte helt förtjust i IFRS eftersom han ser det som en produkt från redovisningsbyråerna 
för att de ska få mer att göra när de ska värdera tillgångarna. Han anser att tanken är god men 
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han tror inte att det får avsedd effekt, dessutom tror han att det är väldigt svårt att fånga upp 
vad tillgångarna är värda och att utvärdera dessa varje år. Detta då värderingar är något som 
kan skruvas i den riktning som önskas. 
 
Beträffande finansiella analytiker som användargrupp anser F3 att denna har beaktats när 
rapporterna utformats, han tror att det är väldigt få andra grupper som läser 
årsredovisningarna från pärm till pärm. Framförallt får de små bolagen vara glada om ens 
första sidan läses. 
 
F3 menar att värdering av företag utifrån dess tillgångar leder till en felaktig bild, det viktiga 
för honom är det som tillgångarna avkastar. Han menar, när han hårdrar det, att det inte spelar 
så stor roll vad tillgångarna är upptagna till i redovisningen, utan det är vad de avkastar som 
är det viktiga, det vill säga resultaträkning och kassaflöde.  Han ger exempel på Stora Enso 
som fick skriva ner tillgångarna med nio-tio miljarder, i det fallet var anskaffningskostnaden 
kraftigt felvärderad. Han menar därför att det i vissa fall, till exempel med dolda tillgångar, 
kan vara intressant att analysera huruvida historisk kostnad är en relevant värderingsmetod, 
eftersom det förekommer fall då tillgångarna är värderade för lågt. Det är på det sättet, som ett 
komplement, han tycker att alternativa värderingsunderlag är intressanta, men det är inget han 
skulle bygga en värderingsmodell på. Han använder balansräkningen främst till att se hur 
mycket kapital bolagen binder, i vissa specialfall kan det finnas dolda tillgångar som 
marknaden har missat. Som alternativ till den historiska kostnaden ser han att IFRS fyller en 
funktion eftersom tillgångarna ska värderas varje år. 
 
I experimentet med en kolumn tycker han att det är svårt att generellt peka ut någon speciell 
post där större vikt läggs än vid någon annan. Han tar hänsyn till det mesta eftersom alla 
faktorer är viktiga. I balansräkningen analyserar han vad bolagen har för tillgångar och hur 
dessa har finansierats. Andra faktorer som är viktiga att analysera är kassaflödesanalysen, hur 
mycket kapital bolaget binder i rörelsekapital, varulager, kundfordringar och hur billigt dessa 
kan finansieras genom leverantörsskulder, långsiktiga skulder och likvida medel. Hans 
uppgift består till stor del av att försöka att uppskatta kassaflöden, vad bolagets tillväxt kostar 
samt vad bolaget gjort för investeringar med mera.  
 
Om F3 skulle få utforma rapporterna efter eget tycke skulle han i princip låta dem se ut som 
de gör idag, då han tycker att de tillfredställer hans behov. Det han anser skulle göra 
rapporterna bättre är att bolagen borde bli bättre på att beskriva verksamheten, och beskriva 
vad som har hänt det senaste kvartalet/året. Samtidigt tycker han att det kan bli för mycket 
information i rapporterna, som till exempel miljöredovisning. Han tycker det känns lite 
konstlat att ha med dessa i rapporterna. Denna information väljer han istället att hoppa över, 
”alltid gläder det väl någon”.  
 
Värdet på bolagen anser F3 är en uppskattning av vad de kan generera i framtiden. Utifrån 
rapporterna får man försöka skapa sig en bild av framtiden och försöka prognostisera framåt i 
tiden för bolaget utifrån historiska data. Värdet av ett bolag består av de framtida 
kassaflödena/utdelningsbara medel, det är där han tycker att värdet i bolagen finns. Han 
tycker att den historiska kostnaden fungerar bra att utgå ifrån, att försöka framtidsinrikta 
balansräkningen tror han inte är en väg att gå för att generera mer rättvisande rapporter. 
 
Under vårt experiment med multikolumnredovisning framkom att han tror att det skulle vara 
bra, han ser dock en risk för att rapporterna blir ännu rörigare. Han menar att den 
godtycklighet som skulle blandas in riskerar att leda till problem. Han ser hellre att 
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värderingen görs som idag, att marknaden med sina preferenser gör dessa bedömningar 
utifrån de historiska kostnaderna istället för att företagen också ska göra det. Samtidigt ser han 
att det skulle kunna förtydliga rapporterna och ge en uppdaterad bild av tillgångar och 
skulder. Han anser att IFRS blir en variant av detta eftersom tillgångarna ska värderas utifrån 
marknadsvärde. Han ser både för- och nackdelar med multikolumnredovisning, men rent 
spontant tror han bara att det skulle röra till rapporterna mer än vad det skulle tillföra. Han 
tycker dock inte att det är optimalt på det sätt som värderingar görs idag, då olika 
värderingsgrunder blandas i rapporterna. Den historiska kostnaden prefererar han ändå 
eftersom den bygger på vad bolaget faktiskt har betalat en gång i tiden, istället för att göra en 
uppskattning, vilket han menar är upp till marknaden att göra. 
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5. Analys 
Som vi beskrev i inledningskapitlet anser finansiella analytiker att ju mer information som 
finns tillgänglig desto bättre blir bedömningsunderlaget. Behovet av ett gediget 
informationsunderlag förstärks ytterligare av den studie som gjordes av Hsiang-tsi58, där det 
framkom att när bolag utökar informationsmängden blir de finansiella analytikernas 
värderingsprognoser bättre. Detta bekräftas även genom den empiri vi insamlat, där samtliga 
respondenter uttryckligen ser att en utökad informationsmängd bidrar positivt till dessa. Det 
tillvägagångssätt för att utöka informationsmängden som behandlas i denna studie, 
multikolumnredovisning, skulle medföra en ökad informationsmängd. Detta skulle alltså, rent 
teoretiskt, förbättra de finansiella analytikernas underlag i deras arbete med att genomföra 
företagsvärderingar. 
 
Samtliga respondenter anser att multikolumnredovisningen är intressant och att den skulle 
tillföra information som inte finns tillgänglig idag, med andra ord skulle relevant information 
tillkomma. Exempelvis F2 anser att multikolumnredovisning skulle frambringa information 
som inte finns med i hans beslutsunderlag idag, vilket skulle möjliggöra en mer rättvis och 
korrekt värdering av företag. Även F1 är av uppfattningen att det finns situationer i hans 
beslutsfattande där multikolumnrapporter skulle underlätta hans arbete. F3 är av samma åsikt, 
att multikolumnrapportering skulle ”förtydliga rapporterna och ge en uppdaterad bild av 
tillgångar och skulder”. F2 anser att denna typ av rapportering skulle tillföra information som 
det sedan är upp till användaren att välja ut det relevanta för dennes beslutsfattande. 
Ovanstående argument talar för multikolumnredovisning och att detta skulle medföra mer 
rationella beslut. Detta eftersom det tillför ny information, vilket överensstämmer med tanken 
om att all tillgänglig och relevant information ska tas i beaktande. Dessutom anser de att 
rapporterna som informationskälla skulle bli mer relevant med denna typ av information. 
 
Figuren nedan illustrerar på vilket sätt analysen gestaltar sig. Den uppmärksamme kan dra 
paralleller till analysmodellen från teoriavsnittet (Figur 3.2). 
 

 
 
Figur 5.1 Grafisk översikt av analysens struktur. Källa: Egen konstruktion 

                                                
58 Hsiang-tsi, C (2005) 
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5.1 Rationella beslut och informationsbearbetning 
Ett rationellt beslutsfattande förutsätter att beslutsfattaren tar all information i beaktande i sitt 
beslutsfattande för att beslutet ska uppnå det som avses. Det rationella tillvägagångssättet för 
finansanalytiker vore därför att ställa sig positiv till multikolumnredovisning, då detta skulle 
utöka informationsmängden. Detta skulle i sin tur medföra att analytikern får ett bredare 
informationsunderlag till sitt beslutsfattande. Den ökade komplexitet som denna ökade 
informationstillgång leder till, medför att den mänskliga informationsbearbetningsförmågan 
enligt Schroder et al: s modell59 ökar. Av våra intervjuer framkom att analytikerna vill ha mer 
information för att stärka deras informationsunderlag. Detta är ett rationellt tillvägagångssätt 
eftersom det rationella beslutet förutsätter att all information tas i beaktande. Att då vara 
positiv till mer information talar för att de finansiella analytikerna strävar efter att handla 
utifrån ett rationellt tillvägagångssätt. Denna idealbild förutsätter dock att människan kan ta 
till sig en obegränsad mängd information utan att påverkas negativt rent mentalt av 
komplexiteten. Detta är en av anledningarna till att den rationella beslutsfattaren har 
ifrågasatts av flertalet teoretiker på området. De menar att detta endast är en utopi som 
förutsätter ett intellekt som inte är mänskligt möjligt. 
 
Av våra intervjuer framkom en skepsis bland analytikerna mot multikolumnredovisning. 
Detta ligger i linje med befintliga teoretikers åsikter om att den rationella beslutsfattaren är en 
utopi60. Detta eftersom de finansiella analytikerna ser en begränsning av sin egen mentala 
förmåga att bearbeta alltför komplex information. En totalt rationell analytiker hade annars 
enbart varit positivt inställd till mer information. 
 
Att de finansiella analytikerna strävar efter att ta rationella beslut kan utläsas av intervjun med 
F1. Det går att utläsa en strävan efter rationalitet i och med att han inte ser något problem med 
att det skulle finnas mer information tillänglig. Han uttrycker det i termer av att han föredrar 
mer framför mindre information. Han är dock inte konsekvent rationell eftersom han även ser 
sina begränsningar i och med den förvirring han anser vara risken med 
multikolumnredovisning. Detta medför att hans resonemang blir motsägelsefullt eftersom han 
anser att mer information alltid är att föredra, samtidigt som multikolumnredovisning skulle 
”komplicera det hela och därför försämra informationen”. Detta kan kopplas till Todd61 med 
flera som hävdar att det inte är en generell utökning av information som är av intresse, utan en 
utökning av relevant information. Detta tillsammans med uttalandena om på förhand gjorda 
urval, ligger till grund för antagandet att finansiella analytiker drabbats av någon form av 
”information overload”. Vore han konsekvent rationell skulle hans begränsningar inte utgöra 
ett problem utan mer information skulle bara vara till hans fördel. Samma beteende kan 
utläsas även av de andra respondenterna, att de vill ha mer information, samtidigt som mer 
information orsakar förvirring. 
 
F1 nämner att det idag finns oerhört mycket information på företags hemsidor, samtidigt som 
det finns många andra informationskällor via internet. Detta leder till det som F3 och F1 
nämner, det vill säga att de redan på förhand väljer ut vilken information som de ska granska. 
Detta innebär att de inte tar hänsyn till all tillgänglig information. Tidigare teorier62 talar för 
att rationalitetsteorin är av förlegad art och svår att applicera rent praktiskt, vilket styrks av 
svaren rörande på förhand gjorda urval. 
 
                                                
59 Schroder, H. M. et al (1967) s. 37 (se figur 3.1) 
60 Bland annat Miljkovic, D (2003) 
61 Bland annat Todd, P. M (2005) 
62 Ibid 
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5.1.1 Rationalitet vid multikolumnredovisning 
Det som kan tillskrivas multikolumnredovisningen är att den skulle medföra en ökad 
informationsmängd och därigenom en ökad komplexitetsgrad. Detta kan bidra till rationella 
beslut om den mänskliga informationsbearbetningsförmågan utvecklas i takt med ökad 
komplexitet. Detta stöds av Schroder et al63 som genom sin modell (se figur 3.1) beskriver hur 
den mänskliga förmågan att bearbeta och hantera information utvecklas.  
 
Denna studies intervjuer bekräftar tidigare gjorda studiers resultat64, nämligen att de 
finansiella analytikerna anser att det vore önskvärt med ytterligare information i sina 
bedömningsunderlag, vilket tyder på en strävan att agera rationellt. Detta är något som utifrån 
Schroder et al:s65 modell går att tolka som att finansanalytikernas optimala 
informationsbearbetningsförmåga ännu inte är nådd. Detta eftersom de ser ett behov av 
ytterligare information, och att de därmed gärna ser att informationen blir mer komplex för att 
optimera bearbetningsförmågan. F2 nämner att mer information bör tas fram, och att det 
sedan är upp till användaren att selektera vilken information som är relevant för dennes 
beslutsfattande. Detta överensstämmer med Sorters teorier, där en stor mängd information går 
förlorad om redovisningens utformning utgår från upprättarens intressen framför den 
finansiella analytikerns66.  
 
F2 nämner att problemet med dagens redovisningsrapporter, som är baserade på historiska 
kostnader, är att det är stor diskrepans mellan dessa och marknadsvärdet. Detta tyder på att 
den mest rationella informationen för en finansiell analytiker vore rapporter som är baserade 
på marknadsvärden, men att analytikernas motstånd till detta leder till att rapporter med 
historisk data ändå prioriteras. Även detta tyder på att rationaliteten begränsas på grund av 
vanor och personlig förmåga. Dagens rapporter kan med andra ord beskrivas som information 
som inte till fullo är relevant, vilket talar för att multikolumnredovisning skulle medföra mer 
rationella beslut. 
 
Samtliga respondenter uttrycker att resultatrapporten är den viktigaste informationskällan och 
att balansrapporten inte används i samma utsträckning. Balansrapportens huvudsyfte för 
finansiella analytiker är istället att se, som F1 uttrycker det, ”[…] hur bolaget är finansierat”. 
Samtidigt anser samtliga respondenter att deras beslut ska grundas på företags framtida 
avkastning, utveckling etcetera. Om redovisningsrapporterna skall kunna innehålla relevant 
information om detta, bör rapporterna visa på framtida avkastnings-/utvecklingsmöjligheter, 
vilket bland annat F3 nämner, ”[…] det som tillgångarna avkastar”. Balansrapporter baserade 
på historiska kostnader kan inte visa på någon typ av framtida avkastning, vilket kan vara en 
orsak till att denna information inte anses vara lika relevant. Marknadsvärden skulle i detta 
fall spegla marknadens förväntningar om framtida avkastning och borde utgöra ett mer 
relevant informationsunderlag, vilket bland annat Todd67 diskuterar. Hatch68 anser att oriktig 
och bristfällig information begränsar rationaliteten, vilket överensstämmer med att 
balansrapporten enbart används sporadiskt av de finansiella analytikerna på grund av 
bristfälligt informationsinnehåll. Eftersom multikolumnredovisning innehåller 
marknadsvärden (nettoförsäljningsvärden) skulle balansrapporten i och med detta kunna bli 
ett mer relevant informationsunderlag, med mer rationella beslut som följd. 

                                                
63 Schroder, H. M (1967) s. 37 
64 Bland annat Englund, H (1999) 
65 Schroder, H. M (1967) s. 37 
66 Sorter, G (1969) 
67 Todd, P. M (2005) 
68 Hatch, M. J (2002) s. 133 f 
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5.2 Begränsat rationella beslut och informationsbea rbetning 
Det rationella tillvägagångssättet förutsätter ett handlande och intellekt som flertalet teoretiker 
inte anser vara möjligt för människan. Det som istället är mänskligt möjligt är att genom 
medvetna val, likt det F3 berättar om i intervjun, begränsa informationens omfång och dess 
komplexitet. F3 nämner som exempel att miljöredovisningen är något som han hoppar över 
helt, vilket innebär att han redan på förhand bestämt sig för vad som är viktigt i det enskilda 
fallet. Detta överrensstämmer med Todds teori om beslutsfattande baserat på begränsad 
information69, men att det trots det går att fatta meningsfulla beslut. Det som krävs av en 
rationell beslutsfattare är att all tillgänglig information sammanställs och vägs in i beslutet, 
vilket Todd anser vara orimligt ur ett mänskligt perspektiv. Tid, tillgång på information och 
kalkyleringsförmåga är faktorer som enligt Todd begränsar rationaliteten, vilket medför att 
det som kallas rationalitet är av begränsad art eller något ouppnåeligt. Även F1 begränsar 
informationsintaget då han liksom F3 förbiser information som han anser vara irrelevant, 
vilket innebär att han inte tar hänsyn till all tillgänglig information, vilket är en av den 
rationella beslutsprocessens grundvalar. Att analytikerna väljer att förbise information har 
rimligen sin förklaring, en av dessa skulle kunna vara tidsfaktorn, det som bland andra Todd 
och Hatch beskriver vara en anledning till att rationaliteten begränsas.70 
 
Av intervjuerna framkom det att den typ av information som de finansiella analytikerna vill 
ha är utförligare information i redovisningsrapporternas notapparat. De såg inte ett behov av 
all den information som det utökade kolumnomfånget skulle medföra. Detta kan tolkas på två 
sätt: (1) att den finansiella analytikern utifrån denna studies experiment genomför ett rationellt 
resonemang och inser att det som multikolumnredovisningen medför inte tillför något för 
dennes analyser, (2) att den finansiella analytikern har begränsningar vad gäller den egna 
förmågan att bearbeta information, varför komplexiteten inte blir hanterbar och information 
väljs bort för att förenkla beslutsprocessen. Alternativ 1 förutsätter en total insikt av den 
finansiella analytikern, vilket går att ifrågasätta, då de olika värderingsunderlagen säger något 
om företaget varför detta då skulle vara relevant i ett totalt rationellt sammanhang. Av den 
anledningen är det mer troligt att det är scenario två som stämmer, vilket medför att den 
finansiella analytikern agerar efter ett begränsat rationellt tillvägagångssätt. För varje bolag 
finns det en stor mängd information som i sig ställer stora krav på finansanalytikernas 
förmåga. Om det sedan tas i beaktande att det finns väldigt många bolag på börsen, och att 
denna stora mängd information finns i vart och ett av de bolagen, erhålls en bild av 
komplexitetens omfattning. Därför framstår det som omänskligt att en analytiker skulle kunna 
ta till sig all tillgänglig information om alla bolag och väga in detta i sina beslut. 
 
Vidare beskriver F3 att ”[…] det är få personer som ska ha koll på många bolag, varför 
redovisningsinformationen får en väldigt stor betydelse jämfört med andra 
informationskällor”. I detta uttalande går det att väga in flera motiveringar till att F3:s beslut 
är begränsat rationella. Dels är det tiden, där det enligt F3:s uttalande går att tyda en tidsbrist, 
vilket i sig är en begränsning i rationaliteten. Dels att det på grund av att få personer ska ta 
beslut om många bolag, leder till att redovisningsrapporterna används som informationskälla. 
Detta tyder på att ett användande av redovisningsrapporterna som informationsunderlag är det 
smidigaste sättet vid tidsbrist, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att det är den mest 
rationella informationskällan. Detta tyder också på det som Todd och Hatch71 förespråkar, 
nämligen att människans beslutsprocesser påverkas av begränsad tid och att använda redan 

                                                
69 Todd, P. M (2005) 
70 Todd, P. M (2005), Hatch, M. J (2002) 
71 Ibid 
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tillgänglig och befintlig information (redovisningsrapporterna) istället för att söka ny. Det kan 
även tyda på ”information overload” eftersom det inte finns tid att söka och bearbeta 
tillgänglig information. 
 
Finansiella analytikers beslut kan inte till 100 % baseras på rationella tankegångar eftersom 
det givna beslutsalternativet ska framgå av resultatet av informationsbearbetningen, vilket 
analytikernas spekulationer och bedömningar inte passar in på. Finansiella analytikers beslut 
behöver dessutom inte leda till det som beräknats, vilket är en förutsättning för att ett beslut 
ska anses vara av rationell karaktär. 

5.2.1 Begränsad rationalitet vid multikolumnredovis ning 
Av intervjun med F2 framkom att han vill ha mer information om posterna i sig, vad som 
ingår i dessa och så vidare. Det är alltså inte olika värderingsmetoder, vilket 
multikolumnredovisningen erbjuder, som han tycker är intressant. Detta går att tolka som att 
tydligheten är viktigt, eftersom förtydligande i noterna generar ökad insikt i bolagen. Ett ökat 
antal kolumner skulle ur detta synsätt enbart bidra med fler värderingsunderlag och inte 
tillföra någon förtydligande information. Om informationsmängden ökar samtidigt som den 
relevanta mängden information är konstant, innebär det att de finansiella analytikerna riskerar 
att bli överösta med ytterligare irrelevant information. Detta kommer i så fall innebära att 
finansanalytikernas informationsbearbetningsförmåga, enligt Schroder et al:s modell72, 
sjunker på grund av att de drabbas av ”information overload”. Bearbetningsförmågan når vid 
ett givet tillfälle sin topp, varefter komplexiteten blir för stor för det mänskliga intellektet. 
Resultatet av detta blir att människan återgår till enklare bearbetningsbeteende för att hantera 
komplexiteten som blivit övermäktig. 
 
Av det experiment som genomfördes under denna studies intervjuer framkom det att 
finansanalytiker, efter att ha studerat hur en multikolumnredovisning kan se ut, anser att den 
utökade informationsmängden skulle skapa förvirring snarare än tillföra relevant information. 
Utifrån Schroder et al:s73 modell innebär detta att de finansiella analytikernas kurva skulle 
börja falla igen eftersom komplexiteten i och med multikolumnredovisningen skulle bli för 
stor. Detta skulle leda till att informationsbearbetningsförmågan minskar, varför 
beslutsprocessen försämras och tillgänglig information går om intet. Under intervjuerna 
framkom istället att finansanalytikerna föredrar att informationen utökas i noterna, och att de 
därmed får ett bredare underlag för sina analyser. Denna typ av information skulle då stegra 
kurvan ytterligare och göra informationsbearbetningen mer gedigen. 
 
Utöver den ökade komplexiteten lämnade respondenterna synpunkter på att de ser en risk med 
multikolumnredovisning. De menar att en godtycklighet riskerar att smyga sig in, eftersom 
kolumnerna vars värde skulle uppskattas, innebär att orealiserade värderingar görs. Om 
multikolumnredovisning resulterar i godtyckliga rapporter medför detta att 
redovisningsrapporterna övergår till att bli oriktig information. Oriktig information försämrar 
beslutsunderlaget, enligt bland annat Todd74, vilket begränsar rationaliteten.  

                                                
72 Schroder, H. M (1967) s. 37 (se figur 3.1) 
73 Ibid s. 37 
74 Todd, P. M (2005) 
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5.3 Irrationella beslut och informationsbearbetning  
Till skillnad från rationalitet och begränsad rationalitet färgas tillvägagångssättet för den som 
handlar irrationellt av orsaker som av utomstående kan uppfattas vara ologiska. Det rationella 
beslutet är logiskt, om än mänskligt ogenomförbart, eftersom all information beaktas på ett 
klarsynt sätt. Den begränsat rationella beslutsprocessen är också logisk, eftersom all 
information som är mänskligt möjlig beaktas. Det irrationella tillvägagångssättet är däremot 
helt ologiskt eftersom faktorer utifrån subjektiva och inlärda grunder påverkar beslutsfattaren 
till att fatta ett visst beslut. 
 
Ett irrationellt förhållningssätt till multikolumnredovisning vore att vara motståndare och 
skeptisk. De inlärda grunder och tillvägagångssätt som finansiella analytiker arbetar efter 
härstammar någonstans ifrån, att då förlita sig på befintligt tillvägagångssätt begränsar intaget 
av ”all tillgänglig information”. Ett exempel på detta är det som bland annat F3 ger uttryck för 
i intervjuerna, nämligen motståndet mot IFRS. Ett sådant beteende sätter begränsningar i 
strävan efter det rationellt riktiga beslutet och informationsunderlaget. Det är då istället vanor 
och rutiner som avgör analytikerns tillvägagångssätt och det sätt på vilket ny information 
samlas in75. Att motsätta sig den information som multikolumnredovisningen skulle medföra 
är att handla irrationellt, eftersom information som skulle skapa ett mer gediget underlag väljs 
bort. 
 
Hatch beskriver att en rationell beslutsprocess ska innefatta en extern och en intern 
bedömning av ett företag76. Dessa bedömningar går att likställa med finansiella analytikers 
arbetsprocess, där både den interna och den externa bedömningen bör ingå. 
Redovisningsrapporternas information bör rimligtvis utgöra underlag för den interna 
bedömningen och att rapporterna, enligt Hatch, bör innehålla information om företagens 
utvecklingsnivå, finansiella ställning, humankapital, utvecklingspotential, ledningens 
utvecklingskunnande etcetera. Det som går att ställa sig frågande till är om informationen i 
dagens rapporter verkligen påvisar ovanstående aspekter. Om redovisningsrapporterna ska 
utgöra ett relevant informationsunderlag, ska finansiella analytiker som beslutsfattargrupp 
kunna avgöra exempelvis ett företags utvecklingspotential med hjälp av dessa. F1 anser att det 
är viktigare att siffrorna motsvarar realiserade transaktioner än att de visar den information 
som de behöver som beslutsunderlag, det vill säga värden som bygger på framtida avkastning. 
Detta går att knyta till det som både Krausz, Simon och Opiela77 nämner, att traditioner, vanor 
och känslor sätter rationaliteten ur spel. Detta eftersom beslutsfattaren inte prioriterar vad som 
eventuellt skulle vara det mest rationella, det vill säga rapporter med mest relevant 
information. Ovanstående aspekter leder till att denne prioriterar information baserad på 
faktiskt inträffade händelser framför information som bygger på spekulativa bedömningar om 
framtiden, vilka respondenterna anser sig vara intresserade av. Vanor, traditioner och 
uppfattningar kan därför leda till att den mest relevanta informationen för beslutsfattandet 
förbises.  
 
Todd anser att externa faktorer i omvärlden såsom konkurrens medför att beslutsfattare alltid 
måste begränsa informationsmängden och alternativsökandet78, vilket kan förklara flera av 
respondenternas förbiseende av en del redovisningsinformation. Det som både F2 och F3 
beskrev i deras arbetsprocess, att de skrev in siffror från företagens rapporter i på förhand 
                                                
75 Opiela, N (2005), Miljkovic, D (2003) 
76 Hatch, M. J (2002) 
77 Krausz, E (2004), Opiela, N (2005), Simon, H. A (1955) 
78 Todd, P. M (2005) 
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utformade blad i Excel, kan ses som en process för att förenkla analyserandet. Det skulle dock 
kunna leda till missanpassade analysverktyg då andra tillvägagångssätt, som kan vara bättre 
lämpade i det enskilda fallet, går förlorade. Detta är också något som talar emot att finansiella 
analytiker handlar rationellt, eftersom alternativa beslutsprocesser riskerar att inte tas i 
beaktande. 
 
Traditioner framkommer av det som både F2 och F3 beskriver om de på förhand färdigställda 
kalkylbladen i Excel som samtliga företags rapporter läggs in i. Detta tyder på att de redan på 
förhand bestämt tillvägagångssätt, vilket baserats på traditionen (hur de alltid gjort), vilket i 
sin tur kan hämma arbetet med att finna den mest rationella beslutsvägen. Även Vanor 
beskrivs av Krausz och Simon79 som en hämmande faktor för rationella beslut, vilket kan 
likställas med F1:s och F3:s vanor att ignorera viss information som de på förhand bestämt att 
de inte har någon nytta av. Även Känslor förhindrar ett absolut rationellt beslutsfattande, 
vilket i intervjuerna med F1 och F3 framkom i form av deras personliga negativa åsikter 
rörande regleringar enligt IFRS. Respondenterna beskrev ovanstående, förmodligen utan att 
vara medvetna om att dessa aspekter mycket väl kan påverka deras beslut. Denna 
omedvetenhet begränsar graden av rationalitet, vilket Simon80 påvisar. 

5.3.1 Irrationalitet vid multikolumnredovisning 
Den förvirring som respondenterna anser skulle uppstå vid införande av 
multikolumnredovisning, skulle kunna medföra irrationella beslut. Detta eftersom en 
förvirring och osäkerhet leder till att vanor och traditioner styr beslutet, vilket bland annat 
Krausz påvisat81, istället för att rationella beslutsprocesser gör det. Dessutom kan 
”information overload” medföra en uppgivenhet som leder till att de vanor och traditioner 
som beskrivits ovan tar överhanden i beslutsprocessen. Detta leder i sin tur till irrationella 
beslut istället för begränsat rationella. 
 
F2 förespråkar att redovisningsrapporterna bör vara mer standardiserade, eftersom detta skulle 
medföra att variationen mellan bolag skulle minska. Det kan tolkas som att han föredrar 
enhetliga rapporter för den goda jämförbarhetens skull, samt att en mer kontrollerad 
rapportering skulle bli mer korrekt. Det kan även tolkas som att han ogillar utsvävningar av 
information eller för knapphändig sådan. Detta skulle kunna förklaras av att han på förhand 
bestämt sig för vad han tycker är viktigt respektive oviktigt. En intressant fundering blir då 
vad detta beror på, om han är medveten om vad som är viktigt eller om hans inlärda beteende 
påverkar honom till att tro sig vara medveten om det. Dessa förutfattade meningar om vad 
som är relevant information skulle kunna motarbeta multikolumnredovisningen, vilket kan 
leda till att den som informationskälla används irrationellt.   

                                                
79 Krausz, E (2004), Simon, H. A (1955) 
80 Simon, H. A (1955) 
81 Krausz, E (2004) 
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6. Slutsatser 
Slutsatserna inleds med att ge läsaren en uppfräschning av syftet med studien inför 
slutsatserna. Vidare är slutsatserna uppdelade efter våra frågeställningar, vilka återges i 
kursiverad stil. 
 
Vi har undersökt hur finansanalytiker uppfattar tillgängliga redovisningsrapporter, samt 
huruvida dessa i sin nuvarande utformning är tillräckliga för att kunna utföra 
bolagsvärderingar vid investeringsbeslut. Detta för att undersöka om redovisningsrapporternas 
informationsinnehåll behöver förändras för att tillfredställa de finansiella analytikernas behov. 
Vi avsåg även att undersöka hur finansiella analytiker uppfattar ett utökat 
informationsinnehåll i redovisningsrapporterna och vad detta skulle kunna medföra för deras 
beslutsprocess. Vi såg behovet av att undersöka vilka effekter, positiva eller negativa, som de 
finansiella analytikerna anser att ett utökat informationsinnehåll skulle kunna medföra för 
dem. Detta för att undersöka om denna beslutsfattargrupp anser att multikolumnredovisning 
skulle underlätta eller försvåra deras beslutsprocess.  
 

Vad anser finansanalytiker om utformningen av dagens redovisningsrapporter, och 
tillfredsställer dessa rapporter deras behov vid bolagsvärderingar? 

 
Samtliga respondenter förespråkar historiska kostnader som värderingsmetod, samtidigt som 
två av dem är skeptiska mot det inflytande IFRS har på den svenska redovisningen. De är 
ändå i huvudsak nöjda med dagens utformning av rapporterna. Samtidigt som de uttrycker en 
tillfredsställelse med dagens utformning menar samtliga respondenter att ett företags värde 
består av framtida avkastningsmöjligheter och att det råder en stor skillnad mellan ett företags 
bokförda värde och marknadsvärdet. Om underlaget ska utvisa framtida 
avkastningsmöjligheter torde historiska kostnader utgöra ett ofullständigt beslutsunderlag 
eftersom dessa rapporter endast redovisar redan inträffade händelser. Detta är rimligtvis en 
avgörande anledning till att balansrapportens betydelse är begränsad för finansiella analytiker. 
Samtliga respondenter anser att mer information alltid är att föredra framför mindre, vilket 
tyder på att det ändå inte råder en fullständig tillfredsställelse med dagens rapporter. Strävan 
efter att få tillgång till mer information tyder på att finansiella analytiker strävar efter 
rationalitet. Dock begränsas denna rationalitet av att underlaget, som utgörs av de finansiella 
rapporterna, inte redovisar framtida avkastningsmöjligheter och kan därför inte ses som 
fullständigt relevant information. 
 
En tendens vi har funnit är att finansanalytiker uttrycker en generell önskan om en utökad 
informationsmängd. Detta har även framkommit av tidigare studier82 som visat att underlaget 
för värderingar förbättras vid ökad informationsmängd, vilket vi ser som rationellt riktigt då 
all tillgänglig information ska tas i beaktande. Dock anser respondenterna att 
multikolumnredovisningen skulle skapa en förvirring och öka komplexiteten. Istället föredrar 
analytikerna att informationsinnehållet i noterna utökas. Den rationella bilden att all 
tillgänglig information ska tas i beaktande83 överensstämmer inte med de finansiella 
analytikernas beslutsprocess. De tenderar istället att föredra att rapporternas siffror ska vara 
överskådliga genom ett utökat informationsinnehåll i redovisningsrapporternas noter. Detta 
resultat är något som förvånade oss eftersom tendensen är att analytikerna vid en direkt fråga 
ger uttryck för att de vill ha mer information, vilket är en strävan mot rationalitet. Vid en 

                                                
82 Englund, H (1999) 
83 Bland annat Simon, H. A (1955) 
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djupare studie av vad ett utökat informationsinnehåll medför blir respondenterna dock 
skeptiska. De tenderar då att se den komplexitet multikolumnredovisning medför. Detta talar 
för att de finansiella analytikerna agerar begränsat rationellt.  Användbarheten av en utökad 
informationsmängd är därför beroende av det sätt på vilken den presenteras, vilket styrker 
Todds åsikter om betydelsen av informationens innehåll och presentation84. Detta tillbakavisar 
tidigare studier85 att mer information generellt gynnar värderingsunderlaget för finansiella 
analytiker. 
 

Hur uppfattar finansiella analytiker att deras beslutsprocess skulle förändras av mer 
utförliga rapporter, såsom multikolumnredovisning? 

 
De finansiella analytikerna anser att ytterligare information skulle gynna deras beslutsprocess, 
detta dock under förutsättning att den anges i redovisningsrapporternas notapparat etcetera. 
De anser sig då ha större möjlighet att överblicka informationen och selektera det relevanta, 
jämfört med utökat antal kolumner. Om informationen anges i noter skulle omgivningens 
komplexitet öka, därmed skulle de finansiella analytikernas kurva i Schroder et al:s modell86 
(figur 3.1) stiga, eftersom kulmen inte är nådd för de finansiella analytikernas 
informationsbearbetningsförmåga. De finansiella analytikerna skulle då enligt Schroder et al:s 
modell öka sin kapacitet för att kunna ta till sig den ökade informationsmängden. Däremot 
skulle den förändring som multikolumnredovisningen medför resultera i att komplexiteten 
överstiger de finansiella analytikernas förmåga, eftersom respondenterna uppfattar 
multikolumnredovisningen som alltför komplex.  
 
Samtliga respondenter är överens om att multikolumnredovisning riskerar att ge upphov till 
godtyckliga bedömningar från upprättarnas sida samt en för hög komplexitetsgrad. Dessutom 
är de eniga om att historiska kostnader är den mest lämpliga värderingsgrunden, detta trots att 
regleringar enligt IFRS implementerats i den svenska lagstiftningen. Eftersom två av 
respondenterna visar på motstånd mot IFRS, trots att samtliga ser fördelar med 
marknadsvärdering, tror vi att det likt Opelias och Miljkovics teorier87 är känslomässiga och 
psykiska aspekter samt vanor som förhindrar respondenterna att vara rationella och därmed 
godta multikolumnredovisning som informationskälla.  
 
Eftersom multikolumnredovisningen innehåller historisk kostnad som en av kolumnerna och 
en av värderingsgrunderna, kommer denna värderingsmetod att finnas kvar, men kompletteras 
med fler värderingssätt i andra kolumner. Detta skulle i realiteten innebära att respondenterna 
har kvar den värderingsgrund de förespråkar, men att de dessutom får tillgång till relevant 
information som en enkolumnsrapport inte möjliggör. Detta skulle med andra ord innebära att 
multikolumnredovisningen enligt den rationella modellens ideal tillför ytterligare relevant 
information, men att de finansiella analytikernas känslomässiga band och vanor begränsar och 
förhindrar dem att uppnå detta ideal. Detta överensstämmer med Hatchs antagande om vad 
som begränsar beslutsfattaren att uppnå den rationella modellens ideal, det vill säga 
föränderliga och komplexa omgivningar som medför informationsbrist på grund av 
osäkerhet88. Anledningen till att respondenterna fortfarande kan anses ta beslut som innefattar 
någon form av rationalitet som Hatch påpekar, är deras strävan att vara rationella. Detta 
tydliggörs av de uttalanden som samtliga gjort om att mer information generellt föredras 
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85 Hsiang-tsi, C (2005) 
86 Schroder, H. M (1967) s. 37 f 
87 Opiela, N (2005), Miljkovic, D (2003) 
88 Hatch, M. J (2002) s. 304 f 
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framför mindre. Detta är även det som talar emot att de baserar sina beslut på totalt 
irrationella grunder.  
 
Respondenterna kan uppfattas som rationella i den bemärkelsen att de vill ha så mycket 
information som möjligt i sina värderingsunderlag. Dock är de begränsat rationella eftersom 
de ser den ökade komplexiteten vid multikolumnredovisning som en svårighet. De är även 
irrationella eftersom de i vissa hänseenden på förhand bestämt vad de anser vara relevant, 
samt vad de anser utgöra en ”tillräcklig” redovisning. Att vara totalt rationell är något vi, 
liksom en rad författare, anser vara mänskligt omöjligt. Dagens samhälle möjliggör ett 
ofantligt informationsomfång varför det blir omöjligt att ta allt i beaktande. Vi anser inte 
heller att de är entydigt irrationella då analytikerna gör medvetna val av vad de anser vara 
relevant information, varför relevanta beslut kan fattas. De avgränsningar de gör beror på att 
komplexiteten annars skulle bli dem övermäktig, vilket tillsammans med argument i 
ovanstående stycken talar för att de finansiella analytikernas beslutsprocess är begränsat 
rationell. 
 

Föreligger det negativa aspekter vid införandet av mer utförliga rapporter som talar emot 
en förändring av redovisningsrapporterna, i så fall vilka och varför? 

 
När mer information finns tillgänglig än vad det mänskliga intellektet kan hantera, eller när 
informationen är för komplex infinner sig det som kallas ”information overload”. De 
finansiella analytikerna återgår då till enklare beslutsprocesser i och med att 
informationsbearbetningsförmågan sjunker för att hantera den kontext som blivit övermäktig. 
Multikolumnredovisning tenderar med andra ord att uppfattas som alltför komplex för de 
finansiella analytikernas beslutsprocess. Den typ av information de istället förespråkar är 
överskådlig och relevant information i redovisningsrapporternas noter, vilket medför att de 
agerar på ett begränsat rationellt sätt. 
 
När informationsbearbetningsförmågan sjunker vid ”information overload” används enklare 
beslutsprocesser89. Information som tidigare kunde processas riskerar att förbises när, i vårt 
fall finansiella analytiker, inte kan ta till sig all tillgänglig information. Den ökade 
informationsmängden skulle därför leda till en försämring för de finansiella analytikerna då 
deras beslutsprocess skulle försämras och försvåras. De fördelar som multikolumnredovisning 
kan medföra, får därför en underordnad betydelse för finansiella analytiker då de tenderar att 
gå miste om information på grund av ”information overload”. 
 
Det är, med stöd av befintliga teorier90, svårt att se hur en analytiker kan ta beslut på ett 
rationellt sätt. Detta grundas på två antaganden utifrån denna studie: (1) det är en omänsklig 
uppgift att i alla värderingar som görs ta all information i beaktande och genom klarsynthet 
analysera sig fram till det ”korrekta”, (2) analytikern är mänsklig, varför känslor och övriga 
faktorer påverkar denne i beslutsfattandet. Med anledning av detta handlar analytikerna, om 
inte till fullo, så åtminstone till stora delar utifrån ett begränsat och irrationellt 
tillvägagångssätt. 
 
Den kunskapslucka som vi ansåg fanns innan denna studie, var dels finansiella analytikers 
användning av ett utökat informationsinnehåll i redovisningsrapporterna och konsekvenserna 
av det. Dels handlade kunskapsluckan om finansiella analytikers användning av 
multikolumnrapporter och vad den typen av redovisningsrapporter skulle medföra för denna 
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90 Bland annat Simon, H. A (1955) 
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användargrupp/beslutsfattargrupp. Vi anser att denna studie bidragit till att delvis fylla denna 
lucka, då vi genom denna studies intervjuer bidragit med insikten att en generell utökning av 
informationsinnehåll riskerar att medföra ”information overload”. Denna studie bidrar även 
med kunskap som pekar på att multikolumnredovisning skulle medföra mer relevant 
information till de finansiella analytikernas beslutsprocess, men att detta skulle medföra en 
alltför hög komplexitetsgrad för den mänskliga förmågan att hantera. Med andra ord bidrar 
denna studie med en tendens att finansiella analytiker anser att de skulle drabbas av 
”information overload” vid ett införande av multikolumnredovisning och att detta skulle leda 
till begränsat rationella beslutsprocesser.  
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7. Reflektioner och fortsatta studier 
Vi anser att frågan rörande om hänsyn tas till all tillgänglig information, har förändrats med 
tiden. Om vi går tillbaka till tiden innan uppkomsten av internet, då informationsmängden i 
sig hade ett mycket mer begränsat omfång, hade uttrycket all tillgänglig information en mer 
logisk och praktisk relevans. Vid denna tidpunkt var informationens överskådlighet större för 
informationsanvändarna. Det är även från denna tid som teorin om rationalitet härstammar, 
vilket innebär att informationsmängden hade en helt annan omfattning vid denna teoris 
uppkomst. Eftersom informationsmängden utökats kraftigt sedan denna teoris tillkomst, 
ifrågasätter vi möjligheterna att applicera denna teori rent praktiskt idag. Dock vill vi inte ha 
sagt att beslut innan Internets tillkomst nödvändigtvis var rationella. Vi anser dock att ju mer 
information som finns tillgänglig desto längre landar beslutet från rationalitet. Dessutom anser 
vi att anledningen till ”information overload” är att det finns ett generellt överflöd på 
information, vilket delvis kan förklaras av internets uppkomst, och samtidigt ett underskott på 
relevant information. 
 
Vidare antar vi att ledningen för analysföretagen har utvecklat strategier som innebär att 
traditionella rapporter enligt dem är mest lämpliga att använda vid bedömningar av företag. 
Ledningen har bestämt vad som är rationellt tänkande, varför nya unga analytiker arbetar på 
samma sätt, utan att egentligen fundera på om detta är det mest lämpliga sättet. Detta går att 
knyta till de teorier som behandlat traditioners, vanors och känslors inflytande på 
beslutsprocessen och hur dessa aspekter begränsar rationaliteten. 
 
De analytiker vi har intervjuat anser generellt att ett bolags värde utgörs av uppfattningar om 
ett företags framtida utveckling. Med detta som grund antar vi att andra faktorer utöver 
redovisningsrapporterna har stor vikt. Med den insikten får inte redovisningsrapporterna en 
sådan avgörande betydelse. Det är därför, utifrån ett finansanalytiskt perspektiv, mer 
betydelsefullt med överskådlighet än detaljrikedom. Rapporterna fyller då funktionen att 
skapa en förståelse för företaget och därefter sätta in detta i kontexten, vilket blir det centrala. 
Om en finansiell analytiker har den insikten och resonerar sig fram till att detaljrikedom väljs 
bort, talar detta för att den finansiella analytikern handlat rationellt då avgränsningarna som 
gjorts är medvetna och insiktsfulla91. Detta förutsätter en totalt insiktsfull individ, vilket 
flertalet teoretiker92 anser vara en omöjlighet, däremot kan beslut fattas utifrån rationella 
antaganden. Dessa begränsas dock enligt Hatch av bland annat mänsklig förmåga och 
bristfällig information, varför en absolut rationalitet utesluts93 och ett begränsat rationellt 
beslut kommer till stånd. 
 
Även om multikolumnredovisning inte uppfattas vara användbar av finansanalytiker betyder 
inte det att multikolumnredovisningen är dömd att misslyckas. Någon av respondenterna 
uttryckte att informationen säkert kan användas av någon grupp. Vi tänker oss här att 
eventuella uppköpare skulle kunna finna ett intresse av multikolumnredovisning. Vi antar att 
uppköpare tar sig mer tid att studera ett bolag eftersom det är ett specifikt bolag som 
analyseras och inte en stor mängd bolag. Av denna anledning kan redovisningens uppgift ses 
som att tillfredsställa olika användargrupper, vilka kan vara intresserade av olika 
värderingsunderlag och informationsomfattning. Multikolumnredovisning kan därför ses som 
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ett medel för att olika användargruppers behov av redovisningsinformation ska kunna 
tillfredställas. 
 
Att olika intressegrupper har olika informationsbehov torde tala för att det inte finns något 
”korrekt rationellt” sätt att använda redovisningsrapporterna. Då flera olika tillvägagångssätt 
som värderingsunderlag skapar förutsättningar för ett skiftande beteende borde mer 
information medföra att en större grupp kan få den information som de är i behov av, eftersom 
olika individers preferenser tillfredsställs. 
 
Ett förslag till fortsatta studier är att undersöka andra användargruppers användning av 
multikolumnredovisning. Detta då den bredd som denna redovisning skulle tillföra medför en 
ökad informationsmängd som till exempel uppköpare och myndigheter kan tänkas vara i 
behov av. Ett annat förslag vore att genomföra en studie med en större andel respondenter 
utifrån ett sannolikhetsurval. Då ges möjligheten att dra generella slutsatser om 
finansanalytiker som grupps uppfattningar om multikolumnredovisning. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Hur ser din bakgrund ut? 
 

• Vilken information är viktigast för dig när du gör investeringsanalyser och var hämtar 
du den? 

 
• Använder du redovisningsrapporter vid investeringsanalyser? 

-    Beskriv i så fall hur? 
- Vad tittar/tittar du inte på? 
- Om JA, Vilken av resultat-/balansrapporten lägger du störst vikt vid?  

 
• Hur stor vikt lägger du vid redovisningsrapporterna kontra andra informationskällor 

vid värdering av företag? 
- Om stor, beror det på att du är nöjd med dagens utformning eller beror det på 

brist på åtkomst av andra informationskällor? 
- Om liten, beror detta på innehållet och dess utformning eller på något annat? 

 
• Hur pass väl anser du att dagens utformning av redovisningsrapporter motsvarar de 

behov som finansiella analytiker har? 
- Har det skett någon förändring över tid? 
- I så fall positivt/negativt ur er synpunkt?  
- Tror du att er användargrupps behov tagits i beaktande vid utformandet? 
- Vilken användargrupp anser du att den främst riktar sig till? 

 
• Anser du att rapporter med historisk kostnad som värderingsgrund utgör ett relevant 

värderingsunderlag? 
- Finns det alternativ till detta som skulle underlätta för dig? 

 
• Hur skulle redovisningsrapporterna se ut om du skulle få utforma dessa efter dina 

preferenser? 
 

• Saknar du något i redovisningsrapporterna, vad i så fall anser du skulle göra 
redovisningsrapporterna bättre och mer användbara för dig? 

- Eller handlar det snarare om att det redan nu är för mycket information i dem? 
 

• Hur ställer du dig till en ökad informationsmängd i de finansiella rapporterna? 
- Motivera..? 
- Tror du att det får positiva/negativa konsekvenser? 
 

• Skulle finansiella rapporter med utökad informationsmängd kunna ersätta andra 
informationskällor som du använder dig av vid analyser? 

- Skulle det i så fall kunna påverka informationsinsamlingens effektivitet? 
 

• Hur väl anser du att siffrorna i dagens rapporter överensstämmer med värdet på 
företagen med hänsyn tagen till goodwill? 
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• Vad anser du att ett företags värde består av? 
- Är historisk kostnad ett relevant mätinstrument för detta? 

 
 
Frågor att ställa efter experimentet: 

• Det finns förespråkare för att lägga till kolumner i redovisningsrapporterna, 
exempelvis som vårt experiment visar, för återanskaffningskostnad och 
nettoförsäljningsvärde. Skulle detta påverka din värderingssituation? 

- Hur tror du i så fall att förändringen skulle gestalta sig? 
 

• Vilket värderingssätt anser du vara mest lämpat för värdering av företag, 
återanskaffningskostnad, nettoförsäljningsvärde eller historisk kostnad? 
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Rapport 1 
 

Tillgångar 
Historisk 
Kostnad 

    
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 5 
Materiella anläggningstillgångar 11 
Finansiella anläggningstillgångar 19 
    
Omsättningstillgångar   
Varulager 37 
Fordringar 50 
Kassa 14 
Bank 42 
Summa 178 
    

EK och Skulder   
    
Eget kapital   
Aktiekapital 27 
Överkursfond 3 
Uppskrivningsfond 2 
Balanserad vinst eller förlust 43 
Årets resultat 34 
    
    
Skulder   
Långsiktiga skulder (t.ex banklån) 34 
Leverantörsskulder 13 
Skatteskulder 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 
Summa 178 
    

Resultaträkning   
Intäkter   
Nettoomsättning 150 
Förändring av varulager 14 
    
Kostnader   
Råvaror och förnödenheter 20 
Personalkostnader 50 
Avskrivningar/ nedskrivningar 3 
Räntekostnad 30 
Bokslutsdispositioner 10 
Skattekostnad 17 
    
Årets resultat 34 
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Rapport 2 
 

 Tillgångar 
Historisk 
kostnad 

Återanskaffnings- 
kostnad 

Nettoförsäljnings- 
värde 

Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 5 11 9 
Materiella anläggningstillgångar 11 20 17 
Finansiella anläggningstillgångar 19 38 18 
        
Omsättningstillgångar       
Varulager 37 59 58 
Fordringar 50 50 50 
Kassa 14 14 14 
Bank 42 42 42 
Summa 178 234 208 
        

EK och Skulder       
        
Eget kapital       
Aktiekapital 27 27 27 
Överkursfond 3 3 3 
Uppskrivningsfond 2 5 5 
Balanserad vinst eller förlust 43 70 50 
Årets resultat 34 40 48 
        
        
Skulder       
Långsiktiga skulder (t.ex banklån) 34 39 34 
Leverantörsskulder 13 20 17 
Skatteskulder 0 0 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 30 24 
Summa 178 234 208 
        

Resultaträkning       
Intäkter       
Nettoomsättning 150 150 150 
Förändring av varulager 14 13 16 
        
Kostnader       
Råvaror och förnödenheter 20 10 9 
Personalkostnader 50 50 50 
Avskrivningar/ nedskrivningar 3 6 2 
Räntekostnad 30 30 30 
Bokslutsdispositioner 10 10 10 
Skattekostnad 17 17 17 
        
Årets resultat 34 40 48 
 


