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Sammanfattning 
Efter finanskriser följer rannsakningar och reformer. Inom EU har det efter den senaste 

finanskrisen 2008 bland annat förts diskussioner om kvartalsrapporternas existens. 

Enligt somliga bidrar nämligen rapporterna till en kortsiktig syn på investering och 

innebär dessutom stora administrativa bördor för börsbolagen. Olika förslag till 

förändringar av EU:s öppenhetsdirektiv har på senare tid uppkommit, innehållandes 

bland annat förslag på avskaffande av krav på kvartalsrapporter i nationella 

lagstiftningar.  

 

Syftet med min framställning är först och främst att undersöka kvartalsrapportens 

faktiska betydelse för olika aktörer på värdepappersmarknaden och att utreda vilka 

konsekvenser ett avskaffande skulle kunna få för dem. Ett argument för att behålla 

kvartalsrapporterna är att investerarna ska ha rätt till samma information samtidigt. Viss 

teori och vetenskap visar däremot att människan inte kan fatta rationella beslut gällande 

investeringar i finansiella instrument och att överflödig informationsgivning till 

investerare inte är önskvärt. Med avseende på kraven på offentliggörande av 

kurspåverkande information ställs det, oavsett om kvartalsrapporterna försvinner, krav 

på börsbolagen som både kan innebära fortsatta bördor för dem och ett överflödigt och 

oregelbundet informationsflöde för investerarna. Om kvartalsrapportskravet skulle tas 

bort krävs det därför att bolagens kvarstående skyldigheter förtydligas för alla parter.  

 

De svenska börsbolagen har idag en möjlighet att välja mellan att utge delårsredogörelse 

eller kvartalsrapporter, enligt 16 kap. 6–7 §§ VpmL. Samtidigt ställer de svenska 

börserna i sina regelverk upp krav på kvartalsrapportering för de noterade bolagen. 

Effekterna av ett avskaffande i nationell lagstiftning skulle därför vara i princip 

obefintliga, om kravet fortfarande skulle få kvarstå i börsernas regelverk. I 

framställningen förs därför en diskussion kring balansen mellan självreglering och 

lagstiftning på den svenska värdepappersmarknaden. Självreglering har traditionellt sett 

varit en viktig del av värdepappersmarknadens reglering och borde enligt mig förbli det, 

eftersom det är ett mer flexibelt instrument än lagstiftning och därmed kan anpassas 

snabbare efter den dynamiska och föränderliga värdepappersmarknaden. Däremot vore 

det fel, i min mening, om inte självregleringen också anpassade sig till EU-rätten, som 

har erkänt företräde i vår rättsordning. Syftena bakom ändringar inom EU-rätten skulle 

annars inte få önskad effekt för svenska börsbolag och den svenska marknaden. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Finanskrisen som bröt ut 2008 har, som sig bör, efterföljts av rannsakningar kring vad 

som orsakade den och hur vi undviker att något liknande händer igen. Det har, bland 

annat inom Europeiska unionen (EU), diskuterats huruvida ett fokusskifte bort från 

kortsiktiga mål till mer långsiktig inställning till investerande skulle kunna bidra till en 

stabilare marknad. Ett medel för att nå detta skifte skulle möjligtvis vara att se över hur 

ofta, och vilken, information som företag är skyldiga att offentliggöra. Det har därför 

riktats en del kritik mot regelbunden finansiell informationsgivning i form av 

kvartalsrapporteringar, som av somliga anses bidra till en kortsiktig 

investeringshorisont. Den brittiske ekonomen John Kay är en av förespråkarna för att 

kvartalsrapportering borde avskaffas: 

 
The tyranny of quarterly earnings has created a dysfunctional cycle of 

smoothed and exaggerated numbers and relations between companies and 

analysts based on earnings guidance, an activity almost unconnected to the 

real business of the company and to assessing its progress. ”Never mind the 

quality, feel the length” has been the guiding principle of corporate 

disclosure for too long. It is time companies and their investors got together 

to identify information, usually sector specific, relevant to their joint needs.1 

 

Kommissionen lade i oktober 2011 fram ett förslag om ändring av öppenhetsdirektivet2. 

Det aktuella ändringsförslaget skulle förenkla kraven för vissa typer av emittenter så att 

de reglerade marknaderna skulle bli attraktivare för små och medelstora emittenter som 

vill skaffa kapital i EU. Bland annat föreslogs att kravet på kvartalsrapportering i 

nationella lagstiftningar skulle avskaffas, vilket skulle leda till en minskning av den 

administrativa bördan för dessa emittenter samt förhoppningsvis det önskade 

                                                
1 Kay, Investors should ignore the rustles in the undergrowth, 2012-02-29 (2012-11-26), s. 2, 
www.ft.com. John Kay är en av Storbritanniens mest framstående ekonomer och har en egen kolumn i 
Financial Times. Se även hans hemsida, www.johnkay.com. För liknande åsikter, se Think sustainable, 
end quarterly reporting, 2012-09-05 (2012-11-15), www.ft.com 
2 Direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om 
ändring av direktiv 2001/34/EG. 
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fokusskiftet mot ett mer långsiktigt och hållbart investerande. Skiftet skulle i sin tur 

kunna bidra till att återskapa stabilitet på finansmarknaderna efter krisen.3  Några 

undantag från avskaffandet av kvartalsrapporter skulle enligt ändringsförslaget inte 

medges, innebärande att det inte skulle vara möjligt för något medlemsland att i lag eller 

författning föreskriva att börsbolagen ska lämna kvartalsvis rapportering i någon form. I 

Sverige stadgas detta i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). 

Direktivet skulle dock inte hindra börsbolag från att frivilligt lämna kvartalsrapporter.4 

Ändringsförslaget fick en del mothugg, varför ett kompromissförslag framlades i maj 

2012, med vissa undantag för avskaffande av kvartalsrapportering. Hur ändringen 

slutligen kommer att se ut återstår att se, men oavsett vad som beslutas framöver väcker 

debatten om kvartalsrapportering intressanta frågor om hur och varför finansiell 

informationsgivning bör utges på värdepappersmarknaden – och vilka som egentligen 

gynnas av den. 

 

Det finns många röster som hävdar att kvartalsrapportering i högsta grad är nödvändigt 

för att skydda investerarna och ge dem full insyn i bolagens verksamheter.5 I ett 

remissvar från Finansinspektionen (FI), gällande ändringen av öppenhetsdirektivet, 

konstateras att FI inte har något emot att kravet på regler om kvartalsrapporter för 

börsbolag avskaffas, under förutsättning att börserna även fortsättningsvis kan reglera 

kvartalsrapportering i sina regelverk. FI anser vidare att det är angeläget att 

kvartalsrapportering sker även framöver och kommer till slutsatsen att det kan antas att 

direktivförslaget i praktiken inte medför någon förändring för den svenska marknaden.6 

Enligt det senaste regelverket för emittenter på NASDAQ OMX Stockholm 

(Stockholmsbörsen) ska bolag upprätta och offentliggöra finansiella rapporter i enlighet 

med gällande lagstiftning och relevanta redovisningsstandarder. Bolag med 

primärnotering på Stockholmsbörsen har som krav att offentliggöra bokslutskommuniké 

samt delårsrapporter kvartalsvis.7 

                                                
3 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om 
harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG, 2011/0307 
(COD), s. 2.  
4 FI, Dnr 11-12730, Remissvar öppenhetsdirektivet, s. 2. 
5 Se exempelvis Kedrosky, Why quarterly financial reports matter, 2012-03-13 (2012-11-15), 
www.canadianbusiness.ca; Grant, Investors want quarterly reporting, 2004-02-12 (2012-11-15), 
www.accountancyage.com; Aktieägarna behöver kvartalsrapporter, 2013-01-16 (2013-01-20), 
www.aktiespararna.se 
6 FI, Dnr 11-12730, Remissvar öppenhetsdirektivet, s. 2. 
7 Regelverk för emittenter, NASDAQ OMX Stockholm, p. 3.2. 
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FI:s ställningstagande i remissvaret väcker en del frågor. Undergrävs inte syftet med 

EU-direktiv om börserna fortfarande ges rätt att självreglera? Om kvartalsrapportering 

hypotetiskt sett skulle bevisas vara skadligt och det beslutas på EU-nivå att dessa bör 

avskaffas – kan vi även då rättfärdiga självregleringen? Tankarna går även till frågan om 

kvartalsrapportens egentliga betydelse för aktörerna på värdepappersmarknaden. Ger 

kvartalsrapporterna verkligen en sann bild av ett bolags status? Läggs det för stor vikt 

vid dem? Vilka, förutom den stora anonyma gruppen ”investerare” kan ha ett intresse av 

kvartalsrapporter?  
 

1.2 Problemformulering 
Vilken betydelse har kvartalsrapportering på den svenska värdepappersmarknaden idag 

och vad skulle hända om kraven på kvartalsrapportering i den svenska lagstiftningen 

avskaffades? Hur ser balansen mellan självreglering och lagstiftning ut på 

värdepappersmarknaden gällande kvartalsrapporter? 

 

1.3  Syfte 
Det huvudsakliga syftet med framställningen är:  

1) att kartlägga gällande rätt i fråga om kraven på regelbunden finansiell 

information för aktiemarknadsbolag, 

2) att särskilt utreda vilken betydelse kvartalsrapporter har, innebärande: vilket 

syfte kvartalsrapporter har och ska fylla, vilka värden de är avsedda att skydda 

och vilket syfte regleringen av dessa har, samt 

3) att utreda vad som skulle hända om de avskaffades enligt de föreslagna 

ändringarna av öppenhetsdirektivet.  

Ett bakomliggande syfte är att även föra ett resonemang kring självregleringen på de 

svenska reglerade marknaderna och lagstiftningen kring den svenska aktiemarknaden.  

 

1.4 Metod 
1.4.1 Juridisk metod 

För att kunna dra slutsatser för eller emot en viss ståndpunkt i en juridisk framställning 

används ofta en traditionell juridisk metod som innebär att lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin analyseras. Metoden har delvis kommit till användning i min framställning. Min 

avsikt har varit att kartlägga vilka bestämmelser som finns och har funnits i svensk lag 

rörande krav på regelbunden finansiell information i allmänhet och kvartalsrapportering 
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i synnerhet, samt vad förarbetena säger. Lagreglerna som varit relevanta att granska 

återfinns i VpmL och till viss del i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL). En liten 

historisk tillbakablick har varit nödvändig för att skildra hur värdepappersmarknaden 

reglerades innan VpmL trädde i kraft och hur resonemangen kring bolagens 

informationskrav har förändrats och utvecklats. Doktrin har använts i den mån den 

funnits och särskilt gällande resonemangen kring självreglering kontra lagstiftning. 

Praxis har inte varit aktuellt som källa i min framställning. 

 

Med hänsyn till att värdepappersmarknaden till viss del regleras genom självreglering 

har det inte varit tillräckligt för mig att följa en traditionell juridisk metod. Jag har 

nämligen behövt använda mig av källor som inte anses vara ”rena” rättskällor utan 

snarare tillhör kategorin soft law. Stockholmsbörsens och Nordic Growth Markets 

(NGM) regelverk för emittenter är exempel på sådana källor. Jag har även löpande 

granskat debatten mellan investerare och andra aktörer i näringslivet om 

kvartalsrapportens betydelse.  

 

1.4.2 Ekonomiska inslag 

Frågan om kvartalsrapportens betydelse ter sig förmodligen inte strikt juridisk, men i 

synnerhet på värdepappersmarknaden är det svårt att belysa situationer enbart juridiskt, 

eftersom de ekonomiska kopplingarna är starka. I framställningen har det därför varit 

intressant för mig att ta del av vissa undersökningar och teorier som ofta varit av mer 

ekonomisk än rent juridisk karaktär, exempelvis undersökningarna av tysk/schweizarna 

Marisa Nöldeke och Christoph Jorns och amerikanerna Yaw M Mensah och Robert 

Werner. Undersökningarna har i min framställning till syfte att ge ytterligare en 

dimension till debatten om kvartalsrapporter och möjliggöra för läsaren att sätta debatten 

i en mer internationell kontext. Eftersom mitt fokus är på svensk rätt och debatten i 

Sverige, har jag dock inte fördjupat mig närmare i dessa undersökningar, mer än att jag 

har sett dem som intressanta inlägg i den allmänna debatten kring kvartalsrapportens 

betydelse.  

 

Vad gäller investerarperspektivet som återges i framställningen finns det en del 

ekonomiska teorier, om bland annat informationsgivning till investerare, som jag har 

ansett intressanta att belysa i framställningen, såväl för diskussionen kring 

kvartalsrapporter som för diskussionen om balansen mellan självreglering och 
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lagstiftning. Jag har även kort lyft fram en ny vetenskapsgren vid namn behavioral 

finance, som är en tvärvetenskap med inslag av bland annat finansiell ekonomi och 

beteendevetenskap. Även denna aspekt har jag valt att belysa för att ge mer färg åt 

diskussionen kring informationsgivning på värdepappersmarknaden. 

 

1.4.3 Källkritik 

Vid behandlingen av olika undersökningar och artiklar i dagstidningar är som regel ett 

stort mått källkritik befogat. Det är nämligen inte alltid det går att utröna på vems 

uppdrag dessa egentligen är skrivna. Innan användandet av exempelvis One size fits all?, 

utgiven av Kreab Gavin Andersson med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop, 

hade jag tagit kontakt med Johan Hallsenius8 som varit med och skrivit analyserna. Han 

berättade att undersökningen om kvartalsrapporterna gjorts på helt eget initiativ av 

Kreab Gavin Andersson, eftersom många av deras kunder ansåg frågan intressant. Några 

månader innan undersökningen publicerades, bland annat i Dagens industri, skrev 

Hallsenius en debattartikel om att kvartalsrapporterna borde slopas. Jag var därför 

medveten om att Hallsenius åsikter kunde ha färgat analyserna redan när jag fick 

publiceringen i hand.   I min framställning anser jag dock inte att detta har utgjort något 

problem, eftersom jag aldrig har haft för avsikt, varken vad gäller undersökningarna 

eller artiklarna, att låta dessa källor ensamma ligga till grund för mina resonemang. 

Snarare har mitt beskrivande av samhällsdebatten haft för avsikt att spegla de faktiska 

effekterna i samhället av de lagar och regler som finns på kvartalsrapportens område.  

 

1.4.4 Perspektiv 

För att kunna måla upp en rättvisande och nyanserad bild av kvartalsrapportens 

betydelse anser jag att den behöver ses ur flera olika synvinklar och ur olika perspektiv. 

Det har därför varit nödvändigt att i framställningen ta upp börsbolagens, investerarnas 

och övriga aktörers synvinklar. Även i ett större samhällsekonomiskt perspektiv kan 

kvartalsrapportens vara eller icke vara ha betydelse, som ett medel för att stabilisera 

finansmarknaderna inom EU efter den senaste finanskrisen, varför även denna synvinkel 

har beaktats. 

                                                
8 Johan Hallsenius är kommunikationskonsult och partner i Kreab Gavin Andersson, med ett förflutet som 
ekonomijournalist. 
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1.5 Avgränsning 
Framställningens fokus är huvudsakligen svensk rätt och har därför koncentreras kring 

aktiehandel och aktiemarknadsbolag såsom emittenter. Idag finns två reglerade 

marknader i Sverige för handel med aktier, Stockholmsbörsen och NGM. De övriga 

nordiska marknaderna har lämnats utanför, till stor del eftersom börserna inom 

NASDAQ OMX har i stort sett harmoniserade regelverk. Jag har i framställningen 

koncentrerat mig på dessa två marknader och regelverk och valt att inte behandla bolag 

vars värdepapper är upptagna till handel på handelsplattformar som First North, Nordic 

MTF eller Aktietorget. Jag har även valt bort att behandla handel organiserad av 

värdepappersbolagen.  

 

Jag har också valt att avgränsa hur tillsynen på värdepappersmarknaden går till och även 

vilka sanktioner som finns. När det gäller självregleringen på värdepappersmarknaden 

har jag valt att enbart ta upp och belysa de regelverk som är förknippade med 

kvartalsrapportering. 

 

1.6 Disposition 
Kapitel 2 – Framställningens andra kapitel behandlar den svenska lagregleringen av 

kraven på regelbunden finansiell informationsgivning för aktiemarknadsbolag. Kapitlet 

belyser den utveckling som skett på området och förklarar vilka influenser som påverkat 

utvecklingen, samt hur öppenhetsdirektivet genomförts i svensk rätt.  

 

Kapitel 3 –  Jag reder i kapitel 3 ut vilket syfte kvartalsrapportering har, vilka värden 

den avser skydda och belyser även samhällsdebatten som väckts kring 

kvartalsrapportering. Jag framför även teorier som skulle kunna vara till hjälp för att 

fastställa kvartalsrapportens faktiska betydelse.  

 

Kapitel 4 – Fjärde kapitlet behandlar självregleringen på värdepappersmarknaden och 

hur den står i balans med regleringen i lag.  

 

Kapitel 5 – I kapitel fem ser jag över de svenska reglerade marknadernas egna regler för 

att sedan kunna dra paralleller till den svenska lagstiftningen.  
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Kapitel 6 – I det avslutande analyskapitlet sammanfattas och utvecklas de synpunkter 

jag kommit fram till.  

 

1.7 Begreppsförklaringar 
Aktiemarknadsbolag – ”svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en 

börs eller en auktoriserad marknadsplats”9 

 

Börsbolag – ”Bolag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.”10  

 

Emittent – ”I fråga om aktier är emittenten aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt 

instrument är emittenten utgivaren eller utfärdaren av instrumentet.”11 

 

Hemmedlemsstat – Emittenter vars värdepapper upptas till handel på en reglerad 

marknad ska enligt öppenhetsdirektivet ha en så kallad hemmedlemsstat som ansvarar 

för tillsynen. Emittentens säte avgör vilken hemmedlemsstaten är. Om emittenten inte 

har något säte inom unionen ska den välja en hemmedlemsstat i unionen.12 

 

Reglerad marknad – ”Ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör 

sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje 

man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att 

detta leder till avslut.”13 

 

Värdepappersbolag – ”Ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag 

(VpmL, författarens anm) att driva värdepappersrörelse och som inte är bankaktiebolag eller 

ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse.”14 

  

                                                
9 Definition enligt 1 § p. 4 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 
instrument. 
10 FI Dnr 11-1971, Vägledning: Börsbolag, s. 4. 
11 Definition enligt 1 kap. 5 § p. 11 VpmL.  
12 Faktapromemoria 2011/12:FPM40, Ändrade informationskrav i noterade företag, m.m., s. 3. 
13 Definition enligt 1 kap. 1 § p. 20 VpmL. 
14 Definition enligt 1 kap. 1 § p. 26 VpmL. 
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2 Lagregleringen av kvartalsbaserad finansiell information 
 

2.1 Inledning 
En av samhällsekonomins viktigaste grundpelare är att investerare har förtroende för 

marknaden och en vilja att investera sina pengar i de svenska företagen. Om inte, stannar 

på sikt vårt näringsliv av, vilket kan leda till en ond spiral. Avkastningen på 

investerarnas sparade medel minskar och det minskade förtroendet bidrar även till att 

kostnader för investeringar blir svåra att hålla på en rimlig nivå. Förenklat sett kan ett 

förverkande av förtroendet leda till att finanskriser uppstår.15 De regler som finns om 

informationsgivning syftar till att förstärka förtroendet hos investerare genom att erbjuda 

dem skydd i form av en säker och rättvis tillgång till information om de bolag de kan 

tänkas vilja investera i på en reglerad marknad. Därför utgör uppnåendet av en god 

informationsgivning en mycket viktig del av regleringen av värdepappersmarknaden. 

Det är bland annat skälet till att emittenter av värdepapper upptagna till handel på 

reglerade marknader har ålagts en mer utvidgad informationsskyldighet än andra 

bolag.16 Svårigheten för lagstiftaren ligger i att hitta en bra balans mellan vad som är 

tillräcklig öppenhet gentemot investerarna och samtidigt säkerställa en effektiv marknad. 

Den svenska värdepappersmarknaden har sedan länge varit föremål för en omfattande 

lagstiftning och för en ingående självreglering. Få näringsområden har under senare år 

haft en lika dynamisk och omvälvande utveckling som finansmarknaderna.17 För att 

citera justitieråd Johan Munck är värdepappersmarknaden:  

 
[…] en komplicerad och samtidigt mycket betydelsefull materia som är stadd i 

ständig utveckling och som fortlöpande är föremål för stor uppmärksamhet.18  

 

2.2 Lagen om värdepappersmarknaden 
 

2.2.1 Inledning 

VpmL trädde i kraft 1 november 2007 och ersatte lagen (1991:981) om 

värdepappersrörelse och lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.19 I den 

sistnämnda lagen fanns bland annat bestämmelser om löpande informationsplikt för 
                                                
15 Sevenius/Örtengren, Börsrätt, s. 30. 
16 Ds 2006:6 s. 82. 
17 SOU 2006:50 s. 91. 
18 Munck, Självregleringen på värdepappersmarknaden, s. 554.  
19 Prop. 2006/07:115 s. 1.  
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emittenter vars fondpapper inregistrerats eller noterats vid en börs. Plikten gällde såväl i 

förhållande till allmänheten som till den reglerade marknaden. Upplysningar som var av 

betydelse för kursvärdets bedömning inkluderades i informationsplikten gentemot 

allmänheten. En särskild bestämmelse fanns för aktiebolag, vars aktier var noterade på 

börsen, om att offentliggöra halvårsrapporter. Mer detaljerade bestämmelser om 

emittenternas informationsplikt återfanns i FI:s föreskrifter om inregistrering av 

fondpapper20. Enligt nämnda föreskrifter skulle informationen dels offentliggöras genom 

att lämnas till börsen/marknadsplatsen och utgivarens webbplats och dels genom att 

spridas till minst två etablerade nyhetsbyråer samt minst tre rikstäckande 

dagstidningar.21  

 

2.2.2 MiFID-direktivet 

Det som föranledde den nya lagen om värdepappersmarknaden var en rad direktiv från 

EU, bland annat det betydelsefulla MiFID-direktivet 22  som innehöll flertalet 

bestämmelser om marknader för finansiella instrument. MiFID ersatte i sin tur ett äldre 

direktiv, ISD23, om investeringstjänster inom värdepappersområdet. ISD hade införts 

med syfte att harmonisera reglerna om värdepappersinstitut och handeln med finansiella 

instrument och att förverkliga den inre marknaden på värdepappersområdet.24 Tio år 

efter införandet ansågs ISD inte längre utgöra en effektiv ram för gränsöverskridande 

investeringar inom EU och ansågs även sakna klara grundläggande regler för hur 

konkurrensen mellan och konsolideringen av börser och andra handelsplatser skulle gå 

till. Utvecklingen på de finansiella marknaderna i det stora hela spelade en stor roll. Vid 

ISD:s antagande förekom konkurrens mellan börserna och handelssystemen i mycket 

begränsad omfattning, medan de finansiella marknaderna idag anses ha blivit en allt 

viktigare del av det finansiella systemet. Med MiFID harmoniserades bestämmelserna 

kring de reglerade marknaderna inom EU. 25  

 

MiFID fick betydelse för införandet av öppenhetsdirektivet eftersom det finns flera 

kopplingar mellan direktiven. De bestämmelser i MiFID som ligger nära reglerna om 

offentliggörande av information enligt öppenhetsdirektivet är bland annat MiFID:s 

                                                
20 FFFS 1995:43, FI:s föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. 
21 Prop. 2006/07:65 s. 103. 
22 Direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument. 
23 Direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet.  
24 Prop. 2006/07:115 s. 243. 
25 Prop. 2006/07:115 s. 241. 
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regler om auktorisation av och verksamhetskrav för reglerade marknader.26 Ett andra 

direktiv som inverkade på införandet av öppenhetsdirektivet inom området för 

värdepappersmarknaden var prospektdirektivet 27 , som syftade till att harmonisera 

medlemsstaternas bestämmelser om information som måste offentliggöras när 

värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.28  

 

2.2.3 Öppenhetsdirektivets införande 

I det stora hela innebar öppenhetsdirektivet en modernisering av de regler som fanns i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande 

av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras 

beträffande sådana värdepapper. Öppenhetsdirektivet var en del av EU:s handlingsplan 

för finansiella tjänster och innehöll huvudsakligen bestämmelser för börsnoterade 

aktiebolag om vilken information som skulle offentliggöras av dem. En del av denna 

information rörde just kraven på regelbunden finansiell information, såsom 

årsredovisning och delårsrapporter.29 Målsättningen med öppenhetsdirektivet var att 

genom harmoniserade krav på regelbundet löpande och återkommande information från 

emittenter säkerställa ett gott investerarskydd, vilket kunde betraktas som ett skydd för 

investerare mot att bli felinformerade. Samtidigt var det viktigt att informationen och 

öppenheten stod i balans med vad som kunde krävas av bolagen utan att kraven blev så 

stora att de avskräckte bolag från att notera sig på de reglerade marknaderna.30 

 

Direktivet gjorde kraven på regelbunden finansiell information mer omfattande. I 

ursprungliga förslag uttryckte kommissionen till och med en vilja att införa krav på 

obligatorisk kvartalsrapportering för samtliga företag, vilket skulle öka transparensen 

och göra investerare mer välinformerade. En kompromiss möttes dock efter att förslaget 

fått kritik för att vara alltför ingripande.31	  Krav infördes slutligen på mer omfattande 

halvårsrapporter för emittenter av aktier som är upptagna till handel på en reglerad 

marknad, enligt kap. II art. 5. I de inledande skälen till direktivet uppgavs möjlighet för 

hemmedlemsstater att föreskriva undantag för vissa skuldebrevsemitterande aktörer. 

                                                
26 Prop. 2006/07:65 s. 82.  
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om prospekt som skall 
offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 
2001/34/EG. 
28 Ds 2006:6 s. 79. 
29 Prop. 2006/07:115 s. 245 f. 
30 Prop. 2006/07:65 s. 85. 
31 Brussels pushes for quarterly reporting, 2002-11-18 (2012-11-15), www.accountancyage.com 
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Krav på tätare interimistisk information uppställdes i kap. II art. 6, i form av 

offentliggörande av delårsredogörelse under den första halvan och en andra 

delårsredogörelse under den andra halvan av räkenskapsåret. Delårsredogörelserna 

skulle innehålla en förklaring till alla väsentliga händelser och transaktioner som ägt rum 

under den aktuella perioden, deras inverkan på den finansiella ställningen på företaget 

samt en allmän beskrivning av den finansiella ställningen och resultatet.	  

 

De emittenter av aktier som redan offentliggjorde kvartalsrapporter för räkenskapsårets 

första och tredje kvartal enligt nationell lagstiftning, bestämmelserna på den reglerade 

marknaden eller på eget initiativ, skulle inte vara skyldiga att offentliggöra 

delårsredogörelser, enligt kap. II art. 6 p. 2. Därav uppkom de nya paragraferna i VpmL 

om delårsredogörelse och kvartalsrapporter. Öppenhetsdirektivet är ursprungligen ett 

minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna fick införa strängare regler än vad 

som följde av direktivet för de företag som staten utövade tillsyn över och för aktieägare 

i sådana bolag. Däremot fick en medlemsstat inte uppställa strängare krav än 

öppenhetsdirektivet för emittenter som någon annan medlemsstat hade tillsynsansvaret 

för.32  

 

Enligt propositionen som föranledde öppenhetsdirektivets införande ansågs det inte 

lämpligt att införa direktivets särskilda bestämmelser om offentliggörande av 

regelbunden finansiell information i den svenska redovisningslagstiftningen. 

Regleringen av offentliggörande av regelbunden finansiell information från emittenter i 

öppenhetsdirektivets mening och tidsfrister gällande offentliggörandet skulle istället 

bygga vidare på de befintliga bestämmelserna om utgivares informationsplikt, som 

redan fanns i lagen om börs- och clearingverksamhet. Det materiella innehållet i en års- 

och koncernredovisning eller en delårsrapport beträffande utgivare av fondpapper skulle 

dock även fortsättningsvis regleras i redovisningslagstiftningen.33 

 

2.2.3.1 Finansinspektionens föreskrifter 

Med öppenhetsdirektivets införande bekräftades FI som behörig myndighet för tillsyn 

över direktivets efterlevande. FI hade redan en lagstadgad skyldighet att utöva tillsyn 

över företag som avsåg att notera finansiella instrument på en reglerad marknad, liksom 

                                                
32 Ds 2006:6 s. 84 f.  
33 Prop. 2006/07:65 s. 106. 
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över börser och auktoriserade marknadsplatser där sådan handel bedrivs. Redan innan 

öppenhetsdirektivets införande hade med andra ord FI tillsyn över just de subjekt som 

primärt omfattades av direktivet.34  

 

FI har utfärdat föreskrifter som börserna måste förhålla sig till och som har till syfte att 

komplettera lagstiftningen. I föreskrifterna FFFS 2007:17 återfinns i kap. 10 

kompletteringar angående informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper. 

Krav på regelbunden finansiell information ställs på utgivare utan säte i en stat inom 

EES och vad gäller kvartalsrapporter ska sådana krav i en utländsk reglering som avses i 

16 kap. 11 § VpmL anses motsvara dem i öppenhetsdirektivet, förutsatt att det finns ett 

krav i den utländska regleringen att offentliggöra kvartalsrapporter, enligt 11 kap. 4 § 

FFFS 2007:17. 

 

2.2.4 Offentliggörande av kurspåverkande information 

En direkt effekt av öppenhetsdirektivet är 15 kap. 6 § VpmL, som berör emittentens 

informationsplikt. Utgivaren av överlåtbara värdepapper, exempelvis ett 

aktiemarknadsbolag, måste fortlöpande informera börsen om sin verksamhet, lämna 

börsen de upplysningar som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt 

lagen och offentliggöra de upplysningar om sin verksamhet och värdepapperen som är 

av betydelse för bedömning av kursvärdet på värdepappren. I 10 kap. 3 § av FI:s 

föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet vid marknadsplatser sägs att bolaget så snart 

som möjligt ska offentliggöra information som i icke oväsentlig grad påverkar den bild 

av bolaget som skapats genom tidigare offentliggjord information eller på annat sätt 

påverkar bilden av bolaget.  

 

Med andra ord har emittenten en skyldighet att offentliggöra kurspåverkande 

information. Fattar bolaget beslut, eller inträffar händelser som är av kurspåverkande 

natur, skall bolaget så snart som möjligt offentliggöra saken. På Stockholmsbörsen 

hemsida går det att läsa att vad som anses vara av kurspåverkande natur bedöms från fall 

till fall. Faktorer som beaktas är bland annat beslutets eller händelsens förväntade 

omfattning eller betydelse i relation till hela bolagets verksamhet, betydelsen av den nya 

                                                
34 Ds 2006:6 s. 93. 
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informationen i förhållande till de faktorer som avgör prissättningen på aktierna eller 

andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de noterade aktierna.35 

 

2.2.5 Offentliggörande av regelbunden finansiell information 

I VpmL återfinns bestämmelser om kraven på regelbunden finansiell information från 

emittenten i det 16:e kapitlet. Bestämmelserna gäller för emittenter som har Sverige som 

hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 

marknad, enligt 16 kap. 1 § VpmL.  

 

2.2.5.1 Årsredovisning och halvårsrapport 

Emittenten är först och främst skyldig att, enligt 16 kap. 5 § VpmL, ”så snart som 

möjligt och senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår”, offentliggöra 

sin årsredovisning och, i förekommande fall, koncernredovisning. Dessa redovisningar 

ska i sin tur vara granskade av emittentens revisor och revisionsberättelsen offentliggörs 

samtidigt. Dessutom ska en utgivare av aktier, obligationer eller andra överlåtbara 

skuldebrev enligt 16 kap. 5 § VpmL offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsårets 

första sex månader, även kallad halvårsrapport.  

 

2.2.5.2 Delårsredogörelse och kvartalsrapport 

Det finns även ett krav enligt 16 kap. 6 § VpmL att utgivare av aktier ska offentliggöra 

en delårsredogörelse under räkenskapsårets första och andra halvår. Den ska innehålla 

information om perioden mellan halvårets början och dagen för redogörelsens 

offentliggörande. En delårsredogörelse kan inte i egentlig mening likställas med en 

finansiell rapport.36 Kraven är väsentligt lägre ställda i förhållande till kraven som finns 

på kvartalsrapporter, med avseende på innehåll och vilka tidsperioder redogörelsen ska 

omfatta. Delårsredogörelserna omfattas inte heller av den lagstadgade övervakningen av 

regelbunden finansiell information.37 

 

Utöver de nu nämnda kraven på information finns även en regel om kvartalsrapporter i 

16 kap. 7 § VpmL. Enligt paragrafen ställs inte krav på delårsredogörelse om utgivaren 

istället offentliggör en kvartalsrapport, vilken består av en rapport för perioden från 

halvårets början och tre månader framåt. I den svenska lagstiftningen idag finns med 
                                                
35 Regelverket för emittenter, NASDAQ OMX Stockholm, s. 23. 
36 Prop. 2006/07:65 s. 138 ff. 
37 FI, Dnr 07-7036, Synpunkter på förslag till nya informationsregler, s. 2. 
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andra ord en valmöjlighet för aktiemarknadsbolag att antingen publicera 

delårsredogörelse eller kvartalsrapporter. En utgivare av aktier kan välja att 

offentliggöra en kvartalsrapport enligt 7 § och behöver därmed inte tillämpa 6 § om 

delårsredogörelse och vice versa. De svenska börserna Stockholmsbörsen och NGM 

ställer dock krav i sina regelverk för företagen att upprätta och offentliggöra 

kvartalsrapporter.38 Huruvida behovet finns för ett så stort antal rapporter är, som 

nämnts, omdiskuterat.39  

 

2.3 Rapporternas innehåll 
Vad års- och koncernredovisning samt delårsrapporterna ska innehålla och hur de ska 

offentliggöras regleras i ÅRL, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag (ÅRKL) samt lagen (1995:1560) om årsredovisning i 

försäkringsföretag (ÅRFL). En rad redovisningsdirektiv från EU ligger i sin tur till 

grund för årsredovisningslagarna. IAS-förordningen antogs 2002 och har inneburit att 

företag som har gett ut värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 

ska upprätta koncernredovisning enligt vissa internationella redovisningsstandarder som 

antagits av kommissionen. Dessa standarder har i sin tur utfärdats av en organisation, 

International Accounting Standards Board (IASB), som har till uppdrag att harmonisera 

de redovisningsprinciper som används världen över. De av IASB utgivna standarderna 

benämns International Financial Reporting Standards (IFRS).40 Utöver bestämmelserna i 

årsredovisningslagarna omfattar IAS-förordningen moderföretag vars värdepapper på 

balansdagen är noterade på en reglerad marknad. 41  För kreditinstitut- och 

värdepappersbolag finns krav på upprättande av delårsrapport i 9 kap. ÅRKL och för 

försäkringsföretag i 8 kap. av FI:s föreskrifter FFFS 2009:12.  

 

I 9 kap. 1 § ÅRL stadgas skyldigheten att lämna delårsrapporter för de företag som 

enligt 1 kap. 1 § 2 st. ÅRKL eller 1 kap. 1 § 2 st. ÅRFL är skyldiga att upprätta 

koncernredovisningar. De berörda företagen ska minst en gång under ett räkenskapsår, 

som omfattar mer än 10 månader, lämna en särskild redovisning i form av en 

delårsrapport. ÅRL hänvisar sedan till VpmL för mer bestämmelser om vilka företag 

som ska lämna delårsrapport. Delårsrapporten ska avse minst hälften och högst två 

                                                
38 Se nedan kapitel 5. 
39 Afrell, kommentar i Karnov till 16 kap. 7 § VpmL.  
40 Ds 2006:6, s. 80 f.  
41 Prop. 2006/07:65 s. 103. 
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tredjedelar av räkenskapsåret och ska, i enlighet med 9 kap. 3 § ÅRL, minst innehålla en 

balansräkning i sammandrag, en resultaträkning i sammandrag, noter och 

delårsinformation. Från och med 2010 gäller för koncerner att delårsrapporten ska 

upprättas enligt IAS 34 – delårsrapportering. Enligt detta regelverk ska en delårsrapport 

som minimum innehålla sammandragna rapporter över den finansiella ställningen samt 

över totalresultat. Delårsrapporten ska även innehålla en rapport över förändringar i eget 

kapital i sammandrag, en rapport över kassaflöden i sammandrag samt vissa 

upplysningar i noter. Punkterna 16 och 17 i IAS 34 listar ett antal situationer som 

föranleder upplysningar i not men det finns ingen fullständig lista på kraven. 

Information ska istället som utgångspunkt lämnas för att förklara väsentliga händelser 

och transaktioner. Rörelseförvärv är ett av de områden där upplysningar krävs i 

delårsrapporten.42  

 

2.4 Rapporteringstrender 
I ett lagstiftningsförslag från utskottet för rättsliga frågor i Europaparlamentet i mars 

201243 framfördes det att företag idag, i en eftersträvan av transparens, i allt större 

utsträckning antar bolagsstyrningsstandarder genom att anamma olika globala 

rapporteringsmodeller utöver de frivilliga riktlinjer som finns för multinationella företag, 

exempelvis OECD:s riktlinjer och Global Reporting Initiative (GRI). 

Lagstiftningsförslaget utgjorde en del av EU:s initiativ för ansvarsfullt agerande inom 

företag, Responsible Business Initiative, för vilket huvudmålet är en transparens och 

öppenhet på finansmarknaderna. I förslaget lades avskaffandet av kvartalsrapportering 

fram som en åtgärd som syftade till att främja transparensen generellt och säkerställa 

lika spelregler för företag inom EU och deras investerare. Rapporteringskrav ansågs 

samtidigt oumbärliga för transparensen och det gavs därför stor betydelse att det uppstår 

en balans i lagstiftningen mellan den önskade, minskade bördan för små och medelstora 

företag och en transparens för samhället och investerarna. I lagstiftningsförslaget 

poängterades därför betydelsen av att reglerna för halvårs- och årsrapportering utformas 

klart och tydligt samt att påföljderna av att inte följa dessa regler införs.44  

                                                
42 Publikation PwC, http://www.pwc.se/sv/bank-kapital/publikationer/snart-dags-for-delarsrapport-ad-
galler-for-finansiella-foretag.jhtml, 2010-05-25 (2013-01-08). 
43 Europaparlamentets förslag till betänkande, av den 26 mars 2012, om förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om 
ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG (COM(2011)0683-C7-0380/2011-2011/0307(COD)). 
44Europaparlamentets förslag till betänkande, av den 26 mars 2012, om förslaget till Europaparlamentets 
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2.5 Förslag till ändringar av öppenhetsdirektivet 
 

2.5.1 Ändringsförslaget 

I slutet av oktober 2011 publicerade kommissionen en rapport med förslag till ändringar 

av öppenhetsdirektivet. I rapporten konstaterades först att de flesta intressenterna ansett 

att direktivets insynskrav varit användbara i den mening att den inre marknaden fungerat 

på ett korrekt och effektivt sätt. Dock fanns det enligt kommissionen områden där 

direktivet borde förbättras, bland annat ansågs kraven för vissa små och medelstora 

emittenter som vill skaffa kapital inom EU behöva förenklas för att göra de reglerade 

marknaderna mer attraktiva.45 Förenklandet av administrationsbördan för dessa små och 

medelstora företag och underlättandet av deras tillgång till kapital har varit en viktig 

politisk prioritering för kommissionen, vilket även förklarats i inremarknadsakten från 

april 2011.46 I ett meddelande från kommissionen om inremarknadsakten angavs att 

öppenhetsdirektivet behövde ändras för att skyldigheter som föreskrivs börsnoterade 

små och medelstora bolag skulle bli mer rimliga. Samtidigt ansågs det viktigt att bevara 

skyddet för investerarna. Ett annat syfte som nämndes som skäl för en ändring av 

direktivet var att uppmuntra en starkare inriktning på långsiktiga resultat, vilket i det 

långa loppet skulle leda till en finansiell stabilitet. Förhoppning fanns även att om 

tillgången till obligatoriska uppgifter på unionsnivå förbättrades, skulle det även bidra 

till att öka den funktionella integrationen på de europeiska värdepappersmarknaderna 

och göra små och medelstora börsnoterade bolag mer synliga över gränserna.47  

 

Ett förslag som ansågs lämpligt inom området att öka flexibiliteten för offentliggörande 

av finansiell information var just att avskaffa kravet på kvartalsrapporter och 

delårsredogörelse för alla börsnoterade bolag. Införande av skilda system för 
                                                                                                                                          
och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om 
ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG (COM(2011)0683-C7-0380/2011-2011/0307(COD)),  
s. 16 f. 
45 Kommissionens förslag av den 25 oktober 2011 till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring 
av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 
2007/14/EG (COM(2011)0683-C7-0380/2011-2011/0307(COD)), s. 2. 
46 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén, Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och 
stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt 
 (KOM(2011) 206 slutlig). 
47 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén, Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och 
stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt 
 (KOM(2011) 206 slutlig), s. 6. 
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offentliggörande för börsnoterade företag, på grund av bolagens storlek, ansågs inte 

lämpligt eftersom det skulle vara förvirrande för investerarna att ha olika regler för 

samma marknadssegment. Kommissionen angav i sitt förslag att ett avskaffande skulle 

leda till minskade efterlevnadskostnader för alla bolag som är börsnoterade på reglerade 

marknader och särskilt gynna de mindre företagen i form av att den administrativa 

bördan skulle minska. Vidare framhölls att förslaget skulle minska den kortsiktiga 

pressen på emittenterna och dessutom uppmuntra investerare att tänka långsiktigt. Enligt 

kommissionen skulle ett avskaffande inte få negativa konsekvenser på investerarnas 

skydd, som ansågs garanteras tillräckligt genom de obligatoriska halvårs- och 

årsrapporterna, samt de krav som skulle kvarstå efter ett avskaffande av 

kvartalsrapporter enligt marknadsmissbruksdirektivet och prospektdirektivet. Oberoende 

av om kvartalsrapporterna är kvar eller inte ansågs därmed öppenheten uppfyllas för 

investerarna.48  

 

Frågan om investerarnas skydd skulle försämras besvarades även i en promemoria 

utgiven av kommissionen i samband med ändringsförslaget. Kommissionen svarade att 

resultaten av a thorough impact assessment visat att kvartalsinformation inte är 

nödvändig för investerarnas skydd, även om informationen som ges kan vara användbar 

för några investerare. Återigen hävdade kommissionen att investerarskyddet täcks av 

halvårs- och årsrapporterna och dessutom av marknadsmissbruksdirektivet. Ytterligare 

ett svar på frågan var: 

 
[…] quarterly financial information as currently required by the Transparency 

Directive is not prepared according to the accounting standards and therefore 

this information might not offer adequate quality nor give sufficient assurance 

to investors. Information disclosed is also not easily comparable at the EU 

level.49 

 

Uttalanden ger indikationen att kommissionen anser att informationen som ges från 

kvartalsrapporter inte alltid är investerarna till hjälp, utan tvärtom kan brista i kvalité och 

därmed inte ge det skydd till investerare som det är tänkt.  

 
                                                
48 Kommissionens förslag av den 25 oktober 2011 till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring 
av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 
2007/14/EG (COM(2011)0683-C7-0380/2011-2011/0307(COD)), s. 5. 
49 MEMO/11/734 av den 25 oktober 2011, s. 2.  
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Kommissionen vidhöll i ändringsförslaget att emittenterna kunde fortsätta att 

offentliggöra kvartalsrapporter frivilligt vid stark efterfrågan från investerarna. I syfte att 

skapa effektivitet och att harmonisera systemet föreslogs dock att ett sådant 

offentliggörande inte skulle få finnas som krav i medlemsstaternas lagstiftning i 

fortsättningen. För att alla börsnoterade bolag inom EU ska behandlas lika gjorde 

kommissionen det klart att medlemsstaterna skulle förhindras att tillämpa strängare krav 

på området för finansiell rapportering och inte kräva mer än vad som är nödvändigt för 

att skydda investerarna. Det konstaterades att flertalet medlemsstater i dagsläget har 

strängare krav på offentliggörande än de minimikrav som uppställts i 

öppenhetsdirektivet. I och med ändringen ville kommissionen bekämpa gold-plating av 

öppenhetsdirektivet, vilket förenklat sett innebär just att en medlemsstat ställer strängare 

krav än ett direktiv från EU kräver. 50  

 

I en faktapromemoria utgiven av regeringskansliet tolkas ändringsförslaget så att börser 

och andra handelsplattformar fortfarande ska kunna kräva av emittenter att lämna 

kvartalsrapporter.51 Detta är dock inget som kan utläsas ordagrant i ändringsförslaget, 

det enda som står är att offentliggörande av information kvartalsvis inte anses vara 

nödvändig för investerarskyddet och bör därför lämnas åt marknaden i syfte att undvika 

onödiga administrativa bördor.52  

 

2.5.2 Reaktioner på ändringsförslaget 

Europeiska centralbanken gav sitt stöd till ändringsförslaget och avskaffandet av 

kvartalsrapportering, med tillägget att skyldigheten fortfarande bör gälla för 

finansinstitut, i syfte att bidra till allmänhetens förtroende för dessa samt för att bevara 

den finansiella stabiliteten.53 Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) 

reaktioner var att ändringen av öppenhetsdirektivet var ett nödvändigt steg för att 

                                                
50 Kommissionens förslag av den 25 oktober 2011 till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring 
av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 
2007/14/EG (COM(2011)0683-C7-0380/2011-2011/0307(COD)), s. 7. 
51 Faktapromemoria 2011/12:FPM40, Ändrade informationskrav i noterade företag m.m., s. 4. 
52 Kommissionens förslag av den 25 oktober 2011 till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring 
av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 
2007/14/EG (COM(2011)0683-C7-0380/2011-2011/0307(COD)), s. 7. 
53 Europeiska centralbankens yttrande av den 10 februari 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om 
ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG (CON/2012/10) (2012/C 93/02), s. 1. 
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försäkra den inre marknadens funktion. Finansiell informationsgivning ansågs viktigt ur 

öppenhetssynpunkt, både för investerare och företag. Däremot var inställningen att 

rapporteringskrav inte ska ställa oproportionerliga krav på företag, särskilt inte de små 

och medelstora. ECON uppgav därför att de välkomnade förslaget att avskaffa 

kvartalsrapportering och att avskaffandet tillsammans med ett förbättrande av tillgången 

till information är förutsättningar för att erbjuda en bra miljö för små och medelstora 

företag samt att uppmuntra långsiktigt investerande i ekonomin. Förslaget ansågs även 

uppmuntra företag att minska på kortsiktigheten och planera mer hållbart och 

långsiktigt, vilket även skulle ha en stabiliserande effekt på ekonomin.54  

	  

Den svenska regeringen såg i stora delar positivt på öppenhetsdirektivets revidering, 

med hänvisning till de bakomliggande skäl kommissionen gett till ändringarna. Det 

grundläggande ansågs enligt regeringen vara att kraven på öppenhet sätts så att de 

säkerställer att investerarnas förtroende för marknaden bibehålls på en hög nivå. 

Regeringen framhöll att den kvartalsvisa informationen fyller en mycket viktig funktion 

för genomlysningen av företagen på en reglerad marknad. Samtidigt underströks att 

reglernas utformning av administrativa bördor inte på ett negativt sätt får påverka 

emittentens vilja av att börsnotera aktier.55 Framförallt ställde regeringen sig tveksam till 

kommissionens bedömning av vilka konsekvenser ett borttagande av nationellt lagkrav 

på kvartalsrapporter skulle få. Konsekvenserna skulle enligt kommissionen ”väsentligen 

minska de administrativa bördorna för alla emittenter vars värdepapper är upptagna på 

en reglerad marknad.”56 Ett borttagande enligt regeringen: 

  
[…] kommer inte nödvändigtvis att förändra praxis hos marknadsplatser och 

emittenter eftersom det idag finns en självreglering som kräver 

kvartalsrapporter och den regleringen kan, oavsett vad som följer av lag, 

mycket väl komma att kvarstå under överskådlig tid.57 

 

                                                
54 Opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs, for the Committee on Legal Affairs, on 
the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers 
whose securities are admitted to trading on a regulated market and Commission Directive 2007/14/EC 
(COM(2011)0683-C7-0380/2011-2011/0307(COD)), s. 3. 
55 Faktapromemoria 2011/12:FPM40, Ändrade informationskrav i noterade företag m.m., s. 2. 
56 Faktapromemoria 2011/12:FPM40, Ändrade informationskrav i noterade företag m.m., s. 11. 
57 Faktapromemoria 2011/12:FPM40, Ändrade informationskrav i noterade företag m.m., s. 11. 
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FI meddelade i ett remissvar att de inte hade något att erinra mot att reglerna om 

börsbolagens kvartalsrapportering avskaffas och att direktivförslaget i praktiken inte 

skulle medföra någon förändring för den svenska marknaden. Detta gällde dock under 

förutsättning att börserna även fortsättningsvis skulle ha möjlighet att reglera 

kvartalsrapporteringen i sina regelverk, med andra ord att kravet på kvartalsrapportering 

fortfarande skulle kunna självregleras. FI underströk att de ansåg det angeläget att 

kvartalsrapportering även sker framöver.58 Svenskt Näringsliv välkomnade intentionen 

att minska den administrativa bördan för små och medelstora börsbolag, men ifrågasatte 

om det i praktiken skulle innebära någon skillnad för Sveriges del eftersom 

Stockholmsbörsen och NGM troligtvis inte skulle minska eller ta bort de befintliga 

kraven på kvartalsrapportering från sina regelverk. Svenskt Näringsliv poängterade att 

det ur ett bolagsstyrningsperspektiv är mest väsentligt att den finansiella informationen 

från emittenten verkligen går att lita på, vilket såväl innebär att informationen ska vara 

korrekt som att den ska komma vid rätt tillfälle. Svenskt Näringsliv ställde sig därför 

positiv till förslaget eftersom det inte innebär något hinder för att bolag på eget initiativ 

kvartalsrapporterar eller att börserna i regelverken kan kräva att sådana rapporter 

lämnas. På detta sätt skulle det vara marknaden som styrde informationsgivningen, 

vilket ansågs positivt.59  

 

2.5.3 Kompromissförslaget 

I slutet av maj 2012 kom ett kompromissförslag från Rådet angående de föreslagna 

ändringarna i öppenhetsdirektivet.60 Enligt förslaget skulle det vara tillåtet att lagstifta 

om kvartalsrapportering, under särskilda omständigheter. Det skulle inte få innebära en 

significant financial burden61 för bolagen och informationen som krävdes skulle vara 

proportionate to what contributes to investment decisions62. I kompromissförslaget 

angavs även att medlemsstater kan kräva mer finansiell information av finansiella 

                                                
58 FI, Dnr 11-12730, Remissvar öppenhetsdirektivet, s. 2. 
59 Svenskt Näringsliv, Remissvar öppenhetsdirektivet, s. 2.  
60 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers 
whose securities are admitted to trading on a regulated market and Commission Directive 2007/14/EC – 
Presidency compromise.  
61 Författarens översättning: oproportionerlig börda 
62 Författarens översättning: stå i proportion till den nytta den innebär för investerarnas beslut 
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institut och att en reglerad marknad kan kräva av emittenter att de ska publicera 

additional periodic financial information in all or some of its market segments63.64   

 

Den slutgiltiga artikeln gällande kvartalsrapportering enligt kompromissförslaget lyder: 

 
Member States should not be allowed to impose the requirement to publish 

periodic financial information on a more frequent basis than annual financial 

reports and half-yearly financial reports in their national legislation. However, 

Member States may nevertheless require issuers to publish additional periodic 

financial information if such requirement does not constitute a significant 

financial burden and if the additional information required is proportionate to 

what contributes to investment decisions. This directive is without prejudice to 

any additional information that may be required by sectorial European 

legislation and in particular Member States may require the publication of 

additional periodic financial information by financial institutions. Moreover, a 

regulated market may require issuers which have their securities admitted to 

trading on that regulated market to publish additional periodic financial 

information in all or some of its market segments.65 

 

2.6 Förslag till EU-direktiv om företagens offentliga redovisning 
Samtidigt som det första ändringsförslaget av öppenhetsdirektivet lades fram i oktober 

2011, framfördes även ett förslag till ett nytt direktiv om företagens offentliga 

redovisning, som var tänkt att ersätta det fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven.66 

Förslaget ingår i det löpande förenklingsprogram och initiativ från kommissionen för att 

minska företagens administrativa bördor, som även föranlett ändringen av 

öppenhetsdirektivet. Ett eventuellt införande av ändringar i öppenhetsdirektivet, som 

oavsett vilket alternativ som väljs kommer att påverka kvartalsrapportens vara eller icke 

vara, är därför starkt kopplat till beslutet om införandet av direktivet om företagens 

offentliga redovisning. Beslut om det senare nämnda direktivet har än idag inte nåtts. 

Det fjärde bolagsrättsliga direktivet 78/660/EEG hade till syfte att skapa ett 

harmoniserat regelsystem för extern finansiell rapportering för i huvudsak aktiebolag 

inom EU. I direktivet finns regler om årsredovisningar och om hur de ska upprättas och 

                                                
63 Författarens översättning: ytterligare regelbunden finansiell information i alla eller somliga 
marknadssegment 
64 Kompromissförslaget, s. 4.  
65 Kompromissförslaget, s. 4 p. 5. Understrykningar är gjorda i förslaget för att urskilja förändringarna 
från föregående ändringsförslag. 
66 Faktapromemoria 2011/12:FPM40, Ändrade informationskrav i noterade företag m.m., s. 2. 
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offentliggöras i enskilda bolag. 1983 antogs det sjunde bolagsrättsliga direktivet 

83/349/EEG med krav på koncernredovisningar för moderbolag. En ökad jämförbarhet 

mellan finansiella rapporter för företag inom EU, vilket direktiven syftar till, antas leda 

till en bättre fungerande marknad. 67   

 

Likt inremarknadsakten syftar förslaget om ett nytt direktiv om företagens offentliga 

redovisning till att förenkla tillvaron för små- och medelstora företag inom EU. Tanken 

är att förslaget också ska öka de finansiella rapporternas tydlighet för medelstora och 

stora företag. De små och medelstora företagen utgör mer än 99 procent av företagen i 

Europa, varför stort fokus lagts på att förbättra deras tillvaro på den inre marknaden. I 

den så kallade småföretagsakten, Small Business Act, erkände kommissionen behovet att 

ta tillvara de små och medelstora företagens specifika behov och att det inom denna 

företagsgrupp finns olika segment. 68  

 

En särskild regim för små företag införs genom förslaget, vilket är tänkt att harmoniseras 

så att medlemsstaterna inte kan ålägga de små företagen fler krav än vad som följer av 

direktivet. Med andra ord skulle förslaget, till skillnad från öppenhetsdirektivet, vara 

avsett att maximiharmoniseras. De administrativa bördor som följer av skyldigheten att 

göra års- och koncernredovisning avses väsentligt minskas, bland annat genom att de 

gränsvärden som bestämmer vilka skyldigheter som åligger enskilda företag 

harmoniseras i större utsträckning och genom att små koncerner undantas från 

skyldigheten att upprätta koncernredovisningar. Kommissionen beräknar att 

sparpotentialen för företagen vid ett införande av det nya direktivet skulle uppgå till 

totalt 1,7 miljarder euro per år.  Gränsvärdena för hur företagen ska kategoriseras i 

storleksordning ska också fastställas i direktivet och inte ge utrymme för någon nationell 

anpassning. Med hjälp av tröskelvärden för balansomslutning, nettoomsättning och 

genomsnittligt antal anställda ska företagen kunna kategoriseras som små, medelstora 

och stora företag och därmed träffas av olika hårda regler.69  

                                                
67 Faktapromemoria 2011/12:FPM42, Förslag till EU-direktiv om företagens offentliga redovisning, s. 1. 
68 Faktapromemoria 2011/12:FPM42, Förslag till EU-direktiv om företagens offentliga redovisning, s. 2. 
69 Faktapromemoria 2011/12:FPM42, Förslag till EU-direktiv om företagens offentliga redovisning, s. 2 f. 
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3 Kvartalsrapportens betydelse 
 

3.1 Inledning 
Ändringsförslaget har sedan sin tillkomst skapat debatt om kvartalsrapportens 

avskaffande, både inom EU och internt inom Sverige. I detta kapitel ska delar av de 

argument som framförts i samhällsdebatten tas upp och diskuteras. För att kunna komma 

fram till vilken betydelse kvartalsrapporten har gäller det att först och främst identifiera 

vem den kan ha betydelse för. ”Investerare” är ett tämligen anonymt begrepp som ofta 

förväntas inrymma allt från de privata hushållen till de stora finansiella instituten, varför 

en närmare definition kan komma väl till pass. Vidare är det nödvändigt, för 

fastställandet av kvartalsrapportens betydelse, att undersöka hur investerare fattar beslut 

utefter den givna informationen.  

 

3.2 Finansiell informationsgivning som investerarskydd 
Ett av syftena med VpmL är att åstadkomma ett effektivt investerarskydd.70 Det är av 

vikt att klargöra vem investeraren är och därmed vem det är lagstiftaren ämnar skydda. 

Investerare är ett begrepp som inbegriper både den enskilde konsumenten, som 

investerar mindre belopp som ett löpande sparande i fonder, till stora institutionella 

investerare. Begreppet tenderar dock att användas på ett tämligen oprecist sätt, 

exempelvis i EU-direktiv, vilket kan leda till stelbenta regelverk som till och med 

motverkar nationella syften att skapa ett gott investerarskydd. Det förstärkta skyddet för 

investerare, i synnerhet vanliga konsumenter, motiveras av att de ofta betraktas som 

okunniga och svaga parter på marknaden.71 

 

Mellan EU:s medlemsländer varierar det stort avseende vilka finansiella produkter som 

det investeras mest i, varför det kan vara riskabelt att utforma gemensamma regelverk 

utifrån ett konsumentperspektiv. Konsumenträtten går till stor del ut på att skapa regler 

för informationsgivning så att konsumenten får tillräcklig information om varor eller 

tjänster som önskas förvärvas. I det avseendet används information som det främsta 

verktyget för att utjämna partsförhållandet mellan konsument och näringsidkare.72  

                                                
70 Sevenius/Örtengren, Börsrätt, s. 31.  
71 Korling, Recension: How to protect investors – Lessons from EC and the UK, s. 510. 
72 Korling, Recension: How to protect investors – Lessons from EC and the UK, s. 511, samt Korling, 
Rådgivningsansvar, s. 67. 
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Kraven för börsbolagen på att redovisa ekonomisk information anses allmänt vara en 

viktig informationskälla för allmänheten: banker, kreditinstitut, leverantörer, kunder, 

konkurrenter och blivande aktieägare. Redan för 40 år sedan förklarade Gösta Kedner att 

syftet med redovisningsinformationen är att kommunicera.73 Viktigt är då att det som 

kommuniceras uppfattas lika mellan informationsgivare och mottagare. Enligt Per 

Samuelsson kan denna kommunikation aldrig vara helt problemfri, dels beroende på den 

svåra uppgiften att överföra affärshändelser till siffror och dels beroende på att personer 

helt enkelt uppfattar och tolkar händelser olika. Den som emottager den finansiella 

informationen förväntas därmed kunna tolka och dechiffrera de siffror som uppställs. 

Behov och önskemål varierar sannolikt mycket informationsmottagarna emellan, vilket 

kan vara svårt att tillfredsställa när bolagen som regel endast producerar en 

redovisningshandling.74  

 

3.3 Investerarbeteende enligt ekonomisk teori 
Fredric Korling skriver i sin avhandling om rådgivningsansvar att det finns många 

studier som påvisar människans svårighet att hantera stora mängder information.75 Om 

ett regelverk tar som utgångspunkt att öka informationsmängden för att jämna ut 

informationsasymmetrier på marknaden skulle det därför kunna sluta med att 

investerarskyddet till och med blir sämre, eftersom regelverket förutsätter att 

investerarna agerar rationellt och utgår från presumtionen att investerare kan hantera 

stora mängder information. Regelverk som enbart syftar till att förstärka investerarens 

självständighet vid beslutsfattningen kan därför komma att bli kontraproduktiva.76  

 

Behavioral finance är en relativt ny gren inom beteendevetenskaplig forskning som 

kombinerar forskning inom finansiell teori, beteendevetenskap samt hur hjärnan hanterar 

information. Det har visat sig att hjärnans verktyg för att hantera informationsmängd och 

därmed underlätta beslutsfattande i många situationer inte fungerar särskilt väl när det 

gäller beslut om investeringar i finansiella instrument och produkter. 77 

Vetenskapsgrenen behavioral finance använder sig av psykologiska data och kan 

förklara hur en akties värde inte motsvaras av dess ”korrekta” värde. Många investerare 

                                                
73 Kedner, Svenska aktiebolags informationsgivning, s. 14. 
74 Samuelsson, Information och ansvar, s. 104.  
75 Korling, Rådgivningsansvar, s. 77 ff. 
76 Korling, Recension: How to protect investors – Lessons from EC and the UK, s. 511. 
77 Korling, Recension: How to protect investors – Lessons from EC and the UK, s. 513. 
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kan nämligen inte på ett korrekt sätt bedöma det underliggande värdet av det finansiella 

instrumentet som det investeras i och därmed kommer inte aktiepriset vara det 

”korrekta” priset, eftersom aktiens pris har visats mest påverkas av investerarens 

uppfattning och inte beslut fattade utefter ekonomiska och rationella beräkningar.78  

 

Den som utformar regelverk med avsikt att skydda investerare måste enligt Korling vara 

medveten om bristerna i investerarbeteende för att kunna balansera investerarens 

förmåga för rationell beslutsfattning och samtidigt skydda investeraren mot att fatta 

mindre lämpliga beslut. Med andra ord måste regelverket balanseras mellan att stärka 

investerarnas ställning och tillhandahålla ett tillräckligt skydd för de som saknar 

förmåga att bedöma informationens kvalitet. Korling efterfrågar därför ett ökat fokus på 

kvalitativa informationskrav istället för kvantitativa. Ett kvalitativt informationskrav 

skulle exempelvis kunna vara krav på tydligare information och bättre analyser. Om 

investeraren får information av bättre kvalitet så kommer denne att kunna fatta bättre 

beslut.79 Dock finns röster som säger att såväl professionella investerare som lagstiftaren 

själv kan ha svårt att helt frigöra sig från sina kognitiva brister. Utan insikt om detta 

problem kan reglers utformning påverkas på ett negativt sätt.80 Lawrence Cunningham 

anser att bättre utbildning för investerare är att föredra framför mer reglering kring 

problematiken: 

 
Investor education rather than investor regulation is probably the best way to 

respond to the increasing recognition of the substantial rule that cognitive 

biases play in investor behavior.81  

 

Även Per Molander har berört problematiken kring informationsgivning inom 

ekonomisk teori. Han anser att utgångspunkten att de som fattar beslut, exempelvis 

investerare, kan överblicka och värdera konsekvenser av olika handlingsalternativ inte 

alltid är realistisk när det gäller beslut som fattas på mycket lång sikt. Investeraren i 

fråga ställs inför problematiken att värdera kostnader och nyttor som kan ligga långt 

bort i tiden när han har att jämföra handlingsalternativ med långsiktiga konsekvenser. 

Molander skriver att det hos alla beslutsfattare finns olika uppfattningar av omvärlden, 

                                                
78 Korling, Rådgivningsansvar, s. 78. 
79 Korling, Rådgivningsansvar, s. 658 ff. 
80 Cunningham, Behavioral Finance and Investor Governance, s. 769 f, samt Choi/Pritchard, Behavioral 
Economics and the SEC, s. 4 ff. 
81 Cunningham, Behavioral Finance and Investor Governance, s. 797. 
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vilket leder till en övervärdering av kortsiktiga nyttor på bekostnad av långsiktiga. Det 

är inte heller alltid realistiskt att beslutsfattarna antas kunna samla in, bearbeta och 

korrekt värdera information samt kunna avgöra när det inte längre lönar sig att samla in 

ytterligare information. Investeraren kan ju inte känna till informationens värde förrän 

han har den. Dilemmat kan leda till onda cirklar där de sämre informerade aktörerna får 

ett allt sämre grepp om informationsbehovet, medan de välinformerade fortsätter att 

förbättra sin situation. Dessutom förväntas beslutsfattarna själva kunna avgöra vad som 

är bäst för dem och handla därefter.  I verkligheten kan därför den mänskliga faktorn 

antas utgöra ett problem för den ekonomiska teorin, oavsett om beslutsfattarna i en 

objektiv mening är rationella aktörer.82  
 

3.4 Kvartalsrapportering i samhällsdebatten 
 

3.4.1 Debatten utomlands 

Under de senaste åren har det gjorts en del ekonomiska studier över kvartalsrapportens 

betydelse. I en av studierna, som utgick från kvartalsrapporterande schweiziska bolag, 

kom författarna fram till att fler finansiella rapporter inte nödvändigtvis förbättrade 

precisionen på analytikernas prognoser. Orsaken var att fler rapporter inte alltid tillför så 

mycket ny information. När analytiker har möjlighet att få god information genom andra 

kanaler, vilket är ett faktum i transparenta branscher, behövs inte kvartalsrapporterna i 

samma grad eftersom de inte minskar informationsasymmetrin på marknaden på något 

betydande sätt. Samma studier visade även att branscher med sämre transparens 

självmant tenderade att tillgodose analytiker med fler rapporter.83  

 

I en studie genomförd av två amerikanska professorer, Yaw Mensah och Robert Werner, 

gjordes en jämförelse mellan länder med obligatorisk kvartalsrapportering, som USA 

och Kanada, och länder med obligatorisk halvårsrapportering, som England och 

Australien, för att se hur kvartalsrapporterna påverkade de reglerade marknaderna. 

Enligt deras studie hade de länder som krävde kvartalsrapportering för börsbolagen en 

relativt sett högre volatilitet på aktiemarknaden. 84  John Kay, som citerades i 

framställningens inledning, framställde i februari 2012 en rapport till den brittiske 

                                                
82 Molander, Lagstiftning eller självreglering bland rationella aktörer, s. 1 ff. 
83 Nöldeke/Jorns, Should firms really be obliged to provide financial interim report? Swiss Banking 
Institute, 2007 University of Zurich. 
84 Mensah/Werner, The Capital Market Implications of the Frequency of Interim Financial Reporting: An 
International Analysis. Review of quantitative finance and accounting, s. 71 ff.  
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regeringen som rörde hur aktiviteten på den brittiske aktiemarknaden påverkade 

bolagsstyrning och långsiktig tillväxt hos bolag noterade på börsen. En av hans 

slutsatser var därefter att den obligatoriska kvartalsrapporteringen skulle avskaffas och 

bättre icke-finansiell rapportering skulle uppmuntras. Enligt Kay innehåller 

kvartalsrapporter ofta irrelevant information och slumpmässiga variabler kan framkalla 

kortsiktiga vinstprognoser som inte har med bolagens långsiktiga utveckling att göra.85  

Det enda börsbolagen uppnår med sin omfattande rapportering är att skapa mängder med 

data, av vilket det mesta enligt Kay bara är ”brus”. Vidare var Kay mycket kritisk till det 

prognosspel som byggts upp kring kvartalsrapporter, eftersom kortsiktiga vinstprognoser 

enligt honom har lite att göra med den långsiktiga utvecklingen.86 

 

3.4.2 Debatten i Sverige 

Diskussionen om kvartalsrapportens vara eller icke vara har blossat upp ett flertal gånger 

i Sverige under de senaste åren. I september 2007 tog Stockholmsbörsen fram ett utkast 

till nya informationsregler innehållande ett förslag att ta bort kraven på kvartalsrapporter 

i noteringsavtalen. Förslaget möttes med kritik från både FI och Sveriges Aktiespararens 

Riksförbund. FI:s ståndpunkt var att kvartalsrapportskravet borde stå kvar i 

noteringsavtalet eftersom det ansågs finnas ett stort värde i att de noterade bolagen 

regelbundet ger bra och tillförlitlig information till marknaden. FI såg en risk för ökat 

marknadsmissbruk om informationsgivningen skulle minska och ansåg att ett 

avskaffande av kravet borde föregås av en utvärdering av bolagens disciplin och 

förmåga att kommunicera kurspåverkande information. Vidare var FI:s uppfattning att 

kvartalsrapporter bidrar till en god transparens och regelbunden informationsgivning till 

marknaden, vilket i sin tur ansågs bidra till en välfungerande prissättning. Jämförelser 

mellan bolag skulle också bli svårare att göra och investerare riskerade att få begränsad 

information som underlag för sina investeringsbeslut. Dessutom ansågs inte 

delårsredogörelser, vilka börsbolagen skulle ha möjlighet att istället välja enligt 16 kap. 

6–7 §§ VpmL, vara ett fullgott alternativ till kvartalsrapporter. FI nämnde även att det 

pågick en utredning angående en möjlig ändring av öppenhetsdirektivet, där 

kvartalsrapportering skulle behandlas, varför Stockholmsbörsen ombads avvakta det 

resultatet.87   

                                                
85 Kay, The Kay review of UK equity markets and long-term decision making, 2012. 
86 Dagens industri, ”Aktieanalytiker borde försvinna”, 2012-09-19 (2013-01-16), www.di.se 
87 FI, Dnr 07-7036, Synpunkter på förslag till nya informationsregler, s. 1 f.  
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Även Aktiespararnas synpunkt var att kravet på kvartalsrapporter borde behållas i 

noteringsavtalet. Aktiespararna poängterade att Sverige och de övriga nordiska länderna 

ligger i framkant vad gäller kraven på rapporter och regelbunden information från 

bolagen och att en frekvent tillgång till information är en avgörande faktor för att skapa 

rättvisa mellan insiders och övriga investerare. I övrigt höll även Aktiespararna med FI 

om att delårsredogörelse inte var ett tillfredsställande alternativ och att risken fanns för 

ökat marknadsmissbruk.88 

 

3.4.2.1 Debatt i Dagens industri 

Under sommaren 2012 blev kvartalsrapporter ämne för debatt i Dagens industri. Johan 

Hallsenius skrev ett inlägg där han framförde att kravet på kvartalsrapportering i 

Stockholmsbörsens regelverk borde tas bort för svenska bolag. Han ifrågasatte även om 

inte kravet på kvartalsrapportering är ett exempel på överreglering. Hallsenius 

huvudargument var att bolagen vill ha mer långsiktigt fokus som bättre överensstämmer 

med hur verksamheten styrs, samt att varje rapport kräver alldeles för mycket tid att ta 

fram. De bolag som rapporterar mer sällan uppgavs visa lägre volatilitet och en stabilare 

kursutveckling. Hallsenius hävdade även att motståndet mot ett avskaffande främst 

visats hos förvaltare och aktieanalytiker. Han ville särskilt poängtera att de sistnämnda 

tjänar pengar på stora informationsflöden och kursrörelser åt sina arbetsgivare.89  

 

Inlägget bemöttes av kritik från bland andra Nils Liliedahl90 som ansåg att Hallsenius 

argument var dåligt förankrade med den finansiella verkligheten. Liliedahl 

argumenterade för att börsnoterade bolag i verkligheten, oavsett krav, följer upp sin 

verksamhet oftare än kvartalsvis och att till och med månadsrapporter ofta upprättas. 

Liliedahl höll med om att bolag bör drivas med ett långsiktigt perspektiv, men hävdade 

att kvartalsrapporter ändå är ett bra sätt för analytiker, ledning, ägare och potentiella 

sådana att följa upp hur verksamheten går. Argumentet att rapporterna skulle vara 

betungande för bolagen bemötte Liliedahl med erfarenheten att bolagen oftare ansåg det 

problematiskt att veta när och om de borde utgå med tätare rapportering mellan de 

ordinarie rapporttillfällena, med andra ord kurspåverkande information. Om längre tid 

istället skulle gå mellan varje informationstillfälle, vid ett eventuellt avskaffande av 

                                                
88 Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Reviderade informationsregler för de marknadsnoterade bolagen i 
Norden, s. 1 f.  
89 Hallsenius, Debatt: Slopa kvartalsrapporterna, 2012-08-20 (2013-01-21), www.di.se 
90 Generalsekreterare på Sveriges Finansanalytikers förening. 
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kvartalsrapporter, skulle dessa bedömningar riskera att bli allt svårare att göra och kräva 

mycket tid och arbete för bolagen. Liliedahl ansåg påståendet om att förvaltare och 

analytiker skulle ha drivit på kraven på kvartalsrapportering vara felaktigt och 

framhävde att frågan om kvartalsrapportering i grunden är en fråga om rättvis 

informationsgivning, att alla ska ha tillgång till samma kurspåverkande information 

samtidigt. Ett alternativt förslag för att förenkla för bolagen vore istället enligt Liliedahl 

att se över innehåll i annan obligatorisk information som sällan används i 

investerarbeslut, såsom årsredovisning och moderbolagsinformation.91  

 

3.4.2.2 Noteringstorkan på svenska börser 

Till debatten hör även att de svenska börserna på senaste tiden har lidit av att allt färre 

företag väljer börsnotering, vilket bland annat leder till att svenska aktiesparare får färre 

investeringsalternativ.92 Orsakerna till noteringstorkan är till stor del att konkurrensen 

hårdnat och att rädslan efter finanskrisen 2008 fortfarande finns kvar, men det allt mer 

betungande regelverket har pekats ut av somliga som en bidragande orsak till att färre 

småbolag väljer att etablera sig på börsen.93 I en intervju i Dagens industri i januari 2013 

meddelade Stockholmsbörsens VD Jens Henriksson att en analys kommer att göras 

tillsammans med aktörer från näringslivet, för att komma fram till ett svar på den 

nedåtgående trenden. Henriksson påpekade att börsen måste ta hänsyn till vad alla 

inblandade vill och inte enbart lyssna till synpunkter från noterade bolag eller bolag på 

väg till börsen. Ett beslut att ta bort kvartalsrapporterna för att göra det enklare för 

bolagen skulle enligt Henriksson endast kunna göras om även de på spar- och 

investerarsidan ansåg det vara en bra åtgärd.94 En artikel i SvD Näringsliv den 13 

februari bekräftade att Stockholmsbörsen har tillsatt en arbetsgrupp, med uppgift att hitta 

lösningar för att stimulera noteringsviljan, och att en av de frågor som diskuteras är just 

kvartalsrapporter. 95  
 

Bland de i artikeln tillfrågade analytikerna var dock reaktionerna på börsbolagens 

utlåtande om kvartalsrapporter varierande. Risken sades vara att svängningarna på 

börsen istället blir allt större när informationen väl kommer från bolagen. Oron fanns 
                                                
91 Liliedahl, Debatt: Därför behöver vi kvartalsrapporterna, 2012-08-27 (2013-01-21), www.di.se 
92 Dagens industri, Börsen 150 år: Noteringstorkan stänger ute småspararna, 2013-01-28 (2013-02-02), 
www.di.se 
93 Dagens industri, Proffsen: Därför blir det inga noteringar, 2013-01-28 (2013-02-02), www.di.se 
94 Dagens industri, Börschefen har ingen kur mot noteringstorkan, 2013-01-31 (2013-02-02), www.di.se 
95 SvD Näringsliv, Börsen ser över frågan om kvartalsrapporter, 2013-02-13 (2013-02-18), 
www.svd.se/naringsliv 
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även att intresset för aktier skulle minska om bolagen utgav mindre information och att 

marknaden inte i tid kan hinna uppfatta hur bolagen faktiskt ”mår”. En av de tillfrågade 

analytikerna ställde sig däremot mer positiv till ett tvådelat system, där de stora bolagen 

fortfarande måste rapportera medan de mindre endast mer sällan lämnar ut 

information.96  

 

3.4.2.3 Undersökningar i börsbolagen 

Undersökningar har också genomförts bland börsbolagen. I november 2012 publicerades 

en artikel i Dagens industri med uppgifter om att två tredjedelar av de små och 

medelstora börsbolagen vill slippa kvartalsrapportera och att även större bolag öppnat 

upp för att rapportera mer sällan. Undersökningen97 byggde på svar från VD:ar på First 

North, Smallcap och NASDAQ OMX Midcap, varav majoriteten istället skulle vilja 

göra rapporteringen frivillig och inte vara tvungna att ge ut fler rapporter än en till två 

per år. Argumenten var att kvartalsrapporterna drar mycket resurser, både från 

organisation och VD, och att den tiden istället borde läggas i verksamheten, samt att 

bördan av rapporteringen var tyngre för små bolag än stora med tillgång till bättre 

resurser. Längre tid mellan varje rapporteringstillfälle skulle enligt företagarna ge en 

mer relevant bild av bolagens utveckling.98 Resultat från en liknande undersökning99 

publicerades i februari 2013 i SvD Näringsliv, där försäljnings- och marknadschefer från 

sammanlagt 100 börsbolag på Large, Mid- och Small Cap-listor svarat på vad de ansåg 

om kvartalsrapporter. Denna undersökning visade på att åtta av tio tillfrågade bolag ville 

avskaffa kvartalsrapportskravet och istället övergå till halvårsrapportering. Det framgick 

att medarbetare pressas hårt av rapporteringen, vilket i vissa fall leder till att 

affärsavsluten drivs på så att resultaten ska kunna räknas med i kvartalsslutet. Ofta ges 

rabatter till kunder för att få affären att gå igenom så fort som möjligt, vilket i sin tur 

leder till att bolagen i det långa loppet riskerar lägre vinst och lönsamhet. 90 procent av 

bolagen svarade att ett avskaffande av kvartalsrapporter skulle leda till ett mer 

långsiktigt perspektiv på affärer och kunder.100  

                                                
96 SvD Näringsliv, Börsen ser över frågan om kvartalsrapporter, 2013-02-13 (2013-02-18), 
www.svd.se/naringsliv 
97 Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag och på eget initiativ av Kreab Gavin 
Andersson. Se ovan avsnitt 1.4.3.  
98 Dagens industri, Börsbolag vill slippa kvartalsrapporter, 2012-11-07 (2013-01-16), www.di.se 
99 Undersökningen genomfördes av PMP Marknadskonsult.  
100 SvD Näringsliv, Åtta av tio börsbolag vill slopa kvartalsrapporter, 2013-02-18 (2013-02-18), 
www.svd.se/naringsliv 
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3.5 Utländska influenser 
Flera stora börser i Europa tillämpar frivillighet när det gäller kvartalsrapportering, 

däribland London Stock Exchange. För bolag på dess huvudlista finns krav på halvårs- 

och årsrapportering, medan det är upp till bolaget själv om de vill publicera fullständiga 

kvartalsrapporter eller den mindre omfattande varianten Interim Management Statement. 

På Londons marknadsplats för tillväxtbolag är kvartalsrapporteringen däremot helt 

frivillig. Andra börser som valt att ta bort kravet på kvartalsrapportering de senaste åren 

är Deutsche Börse, SIX Swiss Exchange och SGX Singapore.101  

 

De flesta stora börsbolag väljer dock att frivilligt publicera fullständiga 

kvartalsrapporter, även på de börser där det inte är obligatoriskt. Har dessa börsbolag 

amerikanska institutioner som ägare kan just det vara en av anledningarna eftersom 

kvartalsrapportering är mer eller mindre en norm på den amerikanska marknaden.102  

Hårdare lagstiftning och reglering har nämligen införts i USA som en reaktion på den 

rad skandaler och företagskonkurser som skakade det amerikanska näringslivet vid 

millennieskiftet. Bland de mer uppmärksammade skandalerna kan nämnas Enron, vars 

aktie störtdök efter att omfattande redovisningsfusk uppdagats. År 2002 infördes därför 

Sarbanes-Oxley Act, som syftar till att stärka den interna kontrollen över finansiell 

rapportering och därigenom motverka bedrägerier och felaktig information till 

aktieägare och investerare.103 Sarbanes-Oxley Act omfattar alla de företag som är 

noterade på en amerikansk börs, däribland NASDAQ, New York Stock Exchange 

(NYSE) och American Stock Exchange.  Den omfattar även företag som emitterar 

obligationer på den amerikanska marknaden och som har minst 300 amerikanska ägare, 

vilket innebär att lagen även omfattar vissa svenska och andra länders bolag.104 

 

För de berörda svenska bolagen har det ofta inneburit att de tvingats sätta upp helt nya 

avdelningar för att klara av kraven från Sarbanes-Oxley Act. Lagen har därmed inte 

enbart hyllats, utan även kritiserats för att vara alltför byråkratisk och orsaka stora 

administrativa bördor och kostnader för företag som redan idag följer svensk kod för 

bolagsstyrning105 och den internationella redovisningsstandarden IFRS.106 

                                                
101 One size fits all? Inside, Kreab Gavin Anderson, s. 10. 
102 Hallsenius, Debatt: Slopa kvartalsrapporterna, 2012-08-20 (2013-01-21), www.di.se 
103 SvD Näringsliv, “Lögn efter lögn” i Enronskandalen, 2006-01-31 (2012-11-26), www.svd.se 
104 A guide to the Sarbanes-Oxley Act, (2013-01-30), www.soxlaw.com 
105 Se nedan avsnitt 5.3.2. 
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3.6 Framtida trender på värdepappersmarknaden 
Efter att ha identifierat vilka det är som handlar på värdepappersmarknaden och därmed 

efterfrågar kvartalsrapporter kan det vara intressant att diskutera hur handeln går till och 

resonera kring hur denna handel kan komma att utvecklas för att avgöra vilken betydelse 

kvartalsrapportering kan komma att ha i framtiden. Liksom tidigare nämnt har handeln 

på värdepappersmarknaden utvecklats i mycket snabb takt de senaste två decennierna. 

Framförallt har ny teknik lett till nya sätt att handla på marknaden och den tekniska 

utvecklingen har försvårat genomförandet av EU-direktiven på värdepappersområdet.107 

När det gäller aktiehandel går vi mot en allt mer datoriserad handel på 

värdepappersmarknaden.108  

 

Den datoriserade värdepappershandeln innefattar olika grader av automatisk handel. 

Med algoritmiskt programmerad handel åsyftas handel som innefattar användning av 

datoriserade algoritmer, med andra ord avancerade matematiska formler, för att 

bestämma parametrar för ett avslut. Datorn programmeras att automatiskt lägga köp- 

eller säljorders och formlerna analyserar hur handeln påverkar priserna på aktierna, så 

att stora transaktioner kan genomföras utan att prisförändringar skapar panik på 

börserna. Den algoritmiska programvaran kan användas både vid högfrekvenshandel, 

vilket innebär att det varje sekund köps och säljs tusentals aktier, och för mer detaljerade 

och tidskrävande analyser av nyhetsflöden, börsresultat och ekonomiska rapporter.109 

Själva investeringsbeslutet fattas av den programmerade datorn och inte av den 

mänskliga hjärnan. Programvaran är dessutom självlärande och anpassningsbar och 

utvärderar möjligheter och misstag.110 År 2010 stod högfrekvenshandeln för cirka 10–20 

procent av Stockholmsbörsens omsättning och idag, knappt tre år senare, ägnar sig cirka 

50 procent av Stockholmsbörsens medlemmar åt algoritmisk handel. 111  På de 

                                                                                                                                          
106 A guide to the Sarbanes-Oxley Act, (2013-01-30), www.soxlaw.com 
107 MEMO/11/716 av den 20 oktober 2011, Review of the Markets in Financial Instruments Directive 
(MiFID): Frequently asked questions, s. 2. 
108 Lenhammar, Robothandel – en riskfri storvinst? 2010-12-10 (2012-11-30), www.ungaaktiesparare.se 
109 Salmon/Stokes, Algorithms take control of Wall Street, 2010-12-27 (2013-01-10), 
www.wiredmagazine.com 
110 Walker, Algorithmic gymnastics – keeping at least one vault ahead of the rest, Hedge Funds Review, 
2006. 
111 FI och börsen till robotförsvar, 2012-02-08 (2013-01-10), www.di.se, samt Lenhammar, Robothandel 
– en riskfri storvinst? 2010-12-10 (2012-11-30), www.ungaaktiesparare.se 



   33 

amerikanska börserna är siffrorna ännu högre och ligger i en fortsatt uppåtgående 

kurva.112 

 

I september 2012 röstade Europaparlamentet för en skärpning av reglerna för 

värdepappershandel när de antog MiFID II-direktivet, som i stort sett är en uppdatering 

av MiFID från 2007. En av anledningarna till att direktivet ansågs vara i behov av 

uppdatering var just den snabba utvecklingen på området för högfrekvenshandel, som nu 

gavs fler begränsningar. Bland annat måste nu en order inom högfrekvenshandel ligga 

kvar på handelsböckerna i minst 500 millisekunder, vilket är ett försök att förhindra att 

finansmarknaden snedvrids och volatiliteten ökar.113 Vad som står klart är att den 

traditionella aktiehandeln förpassas mer och mer till ett minne och att vi framför oss ser 

en värdepappersmarknad som på ett eller annat sätt kommer att bestå av datoriserat 

beslutsfattande. Hur det kan komma att påverka betydelsen av finansiella rapporter, 

såsom kvartalsrapporterna, återstår än att se. 

  

                                                
112 Salmon/Stokes, Algorithms take control of Wall Street, 2010-12-27 (2013-01-10), 
www.wiredmagazine.com 
113 EU ska begränsa robothandeln, 2012-09-26 (2013-01-10), www.di.se 
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4 Självregleringen på värdepappersmarknaden 
 

4.1 Inledning 
Samtidigt som lagstiftningsinstrumentet under 1900-talet utvecklades till ett 

verkningsfullt demokratiskt verktyg, med kraft att förändra och reformera samhället 

efter välfärdspolitiska visioner, växte ett starkt organisationsväsende fram i Sverige. 

Samspelet mellan lagstiftning och självreglering är ett resultat av denna utveckling.114 

Idag finns egentligen inte någon vedertagen definition av begreppet självreglering, men 

det anses trots det vara ett etablerat begrepp.115 Ulf Gometz116 och Per Samuelsson117 har 

gjort försök att definiera självreglering: 

 
[…] ett normsystem inom ett verksamhetsområde eller samhällsområde som 

skapas, underhålls och accepteras av aktörerna själva118 

 

[…] en kollektivt överenskommen form av normgivning och kontroll av en 

organisations medlemmar, där reglerna avses styrande för verksamhetens 

bedrivande och medlemmarnas beteende på vissa centrala områden119 

 

Dessa definitioner tycks stämma överens på flera plan. Det krävs alltså ett 

normsystem/en form av normgivning som på något sätt accepteras/överenskommes av 

ett kollektiv/aktörer. Justitieråd Johan Munck anser dock att självreglering inte 

nödvändigtvis behöver bestå av normsystem utan kan innebära ”en mekanism för 

prövning eller för åläggande av sanktioner i förhållande till konsumenter eller 

andra.” 120  Han föredrar därför en definition som formulerats av Riksdagens 

Utredningstjänst, som anser att självreglering är handlingar: 

 
[…] som i systematiserad form vidtas av ett företag, en bransch eller hela 

näringslivet och som syftar till att förebygga eller lösa problem i förhållande 

till konsumenter eller andra.121 

                                                
114 Peterson, Lagstiftning eller självreglering i ett rättshistoriskt perspektiv, s. 220. 
115 Haglind, Lagstiftning eller självreglering – vad tycker lagstiftaren? s. 263. 
116 Professor vid Handelshögskolan i Göteborg. 
117 Professor vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet. 
118 Gometz, Om självreglering och god sed i rättstillämpningen på redovisnings- och revisionsområdet, 
Festskrift till Jan Sandström, s. 97 ff. 
119 Samuelsson, Information och ansvar – om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på 
aktiemarknaden, s. 322. 
120 Munck, Självregleringen på värdepappersmarknaden, s. 553. 
121 Munck, Självregleringen på värdepappersmarknaden, s. 553. 
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4.2 Relationen mellan lagstiftning och självreglering i Sverige 
Regeringen har gjort en del intressanta uttalanden om självreglering. Våren 2000 

föreslog regeringen i en riktlinjeproposition benämnd Ett informationssamhälle för 

alla122  att riksdagen skulle fastställa mål, prioriteringar och inriktning av områden 

rörande IT-politiken och elektronisk handel. Regeringen medgav i uttalanden att 

branschöverenskommelser och etiska regler kunde ha fördelar framför traditionell 

lagstiftning, eftersom de lättare kan anpassas till den snabba tekniska utvecklingen. 

Grundläggande rättigheter och skyldigheter bör dock lagstiftas om för att nå fram till en 

balans mellan rättssäkerhet och flexibilitet. Självreglering kan i så fall användas för att 

nå fram till underliggande delmål. Balansen mellan lagstiftning och självreglering skulle 

uppnås genom att viktiga och övergripande mål regleras i lagstiftning och mer 

detaljerade och underordnade frågor regleras genom självreglering.123  

 

Frågan om självreglering eller lagstiftning kan även ses som en avvägning mellan staten 

och marknaden, särskilt i området kring värdepappersmarknaden. De som företräder 

staten i frågan kan försöka visa på hur olika former av marknadsmisslyckanden kan 

snedvrida marknaden och hur offentliga åtaganden, såsom skatter och subventioner, kan 

motverka sådana misslyckanden. Det finns även en normativ syn, särskilt bland 

ekonomer, som grundar sig på föreställningen om att marknaden har bättre 

förutsättningar än staten att koordinera ekonomisk verksamhet. Ekonomer intresserar 

sig därför för hur målet ekonomisk effektivitet kan uppnås med minsta möjliga statliga 

reglering.124  

 

4.3 Lag- eller självreglering enligt ekonomisk teori 
En utgångspunkt inom neoklassisk ekonomisk teori är att decentraliserat beslutsfattande 

leder till jämvikt på marknaden under vissa villkor. Jämvikten är vad ekonomer kallar 

Pareto-effektiv, vilket kort innebär att välfärden inte ökar för någon utan att minska för 

någon annan. Konsekvensen blir att offentliga insatser i situationer där villkoren för 

jämvikt redan är uppfyllda inte kan leda till några effektivitetsvinster.125 Intressant är 

också att analyserna inom klassisk ekonomisk teori brukar utgå från handlandet av en 

                                                
122 Prop. 1999/2000:86. 
123 Prop. 1999/2000:86 s. 108. 
124 Pålsson, Lagreglering eller självreglering av marknaden för finansiell rådgivning, s. 248 f.  
125 Molander, Lagstiftning eller självreglering bland rationella aktörer, s. 234. 
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rational economic person, vilken ska symbolisera hur de flesta personer agerar på 

marknaden och möjliggöra förutsägelser om hur de kommer att agera framöver.126 

 

Molander anser att det kan finnas fall där det offentliga har skäl för att göra vissa 

ingrepp trots att jämvikt redan finns, vilka exempelvis kan ske i form av lagstiftning. 

Den första grunden kan vara att villkoren som jämvikten bygger på inte är uppfyllda i 

en viss situation. Skälen för detta kan exempelvis vara externa effekter, mycket 

långsiktiga konsekvenser, informationsbrister eller brister i marknadens funktionssätt. 

Externa effekter kan vara effekter som inte återspeglas i priserna men som får effekter 

på omgivningen som de ansvariga inte tagit hänsyn till, exempelvis miljöskador. Ett 

annat problem är det som framförts ovan i avsnitt 3.3, gällande utgångspunkten att de 

som fattar beslut har förmågan att överblicka och värdera konsekvenser av dessa och 

själva inse när de har all information som krävs för att fatta det bästa beslutet. En andra 

anledning till att offentliga ingrepp ibland är behövliga är att jämvikten som uppstått av 

olika skäl kan anses oacceptabel av fördelningspolitiska skäl. För det tredje kan 

jämvikten vara fördelningspolitiskt acceptabel men instabil. Konjunktursvängningar kan 

indikera att jämvikten inte har någon dynamisk stabilitet.127 

 

Molander förklarar vidare att det gemensamma för de olika problematiska situationerna 

är konflikten mellan vad som i ett snävt, respektive vidare, perspektiv är rationellt för 

den enskilde när tidsperspektivet förlängs, ofullkomligheter upptäcks eller hänsyn ska 

tas till omvärlden. Det kan, när samspelet mellan de inblandade är tillräckligt intensivt, 

bli rationellt för den enskilde att följa det enligt kollektivet mest rationella beslutet 

vilket även blir det egennyttiga beslutet. I detta skede behöver inte någon reglering 

komma in i bilden. Däremot, om den enskilde inte rättar sig efter det kollektiva beslutet, 

måste någon form av normer eller tvång sättas upp för att denne ska agera rationellt. 

Normerna kan sägas representera självreglering, marknadens egna normer, medan 

tvånget kommer från statligt håll. När både egennytta och normer är otillräckliga kan 

därför ett offentligt ingripande i form av lagregler behöva övervägas för att balans ska 

kunna uppnås.128  

 

                                                
126 Korling, Rådgivningsansvar, s. 77. 
127 Molander, Lagstiftning eller självreglering bland rationella aktörer, s. 235. 
128 Molander, Lagstiftning eller självreglering bland rationella aktörer, s. 239. 
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4.4  Självregleringens utveckling på värdepappersmarknaden 
 

4.4.1 Bakgrund och historisk utveckling 

Behovet av reglering på värdepappersmarknaden styrs av många faktorer. Motiven för 

regleringen grundas på att värdepappersmarknaden påverkar väsentliga ekonomiska 

grundvalar för samhället och även kan innebära ekonomiska risker. Reglering kan även 

delvis syfta till att förstärka det så viktiga förtroendet.129 Två viktiga grundstenar för att 

värdepappersmarknaden ska fungera väl är just förtroende och effektivitet, vilket vi 

konstaterat tidigare i framställningen. Med förtroende förknippas även investerarskydd. 

Utan regler och normer skulle förutsättningarna för en väl fungerande marknad minskas. 

En god reglering leder till en effektiv marknad, medan en dålig eller obefintlig reglering 

motverkar effektiviteten. Värdepappersmarknaden kan inte stå utan stöd av regler, men 

det är även väsentligt att inte reglera sönder den, enligt Per-Ola Jansson. Han nämner 

även att det är viktigt att ”…all reglering av marknaden görs med känsla för de olika 

intressen som står på spel, inte minst vikten av att marknadens funktionssätt inte 

onödigtvis störs”.130 

 

En övergripande målsättning för regleringen av aktiemarknaden har vidare även varit att 

värna allmänhetens förtroende för marknaderna, vilket bland annat betonats redan i ett 

betänkande av Värdepappersmarknadskommittén från slutet av 1980-talet. Syftet med 

betänkandet hade varit att allsidigt belysa frågor rörande regler för 

värdepappersmarknaden och om möjligt analysera vilka problem som kunde uppstå i 

framtiden, samt hur de skulle lösas.131 I samma betänkande tillades att verksamheterna 

måste bedrivas effektivt och säkert och att handeln på börserna måste bedrivas varaktigt 

och uthålligt. För att den sistnämnda aspekten skulle kunna uppfyllas preciserades ett 

antal mål i punktform, vari anges att informationsgivning ska präglas av omedelbarhet, 

samtidighet, öppenhet, fullständighet, korrekthet, snabbhet och likabehandling. Samtliga 

punkter rörde informationsflödet från bolag till marknad. 132  Tonvikten för 

informationsregler såsom lagtekniskt instrument har gått från att ligga på information i 

form av prospektkrav, vilket innebär erbjudande om aktieteckning, till att förskjutas till 

skyldigheten att regelbundet offentliggöra redovisningsinformation och i övrigt 

                                                
129 Jansson, Regelbildning på värdepappersmarknaden, s. 35. 
130 Jansson, Regelbildning på värdepappersmarknaden, s. 35. 
131 SOU 1989:72 (Del 1) s. 191. 
132 SOU 1989:72 (Del 1) s. 271. 
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betydelsefulla händelser. Samuelsson benämner de senare periodisk informationsgivning 

och kontinuerlig informationsgivning.133  

 

I Sverige var värdepappersmarknaden till långt in på 1980-talet övervägande reglerad 

genom lagstiftning. Lagstiftningen var med det sagt inte mer omfångsrik vid den 

tidpunkten, men marknadens självreglering var däremot väsentligt mindre omfattande än 

den är idag. Efterhand utvecklades dock marknaden både tekniskt och ekonomiskt sett, 

samtidigt som det blev allt viktigare att anpassa den till omvärlden.134 Under 1980-talet 

blev Sverige det land i världen med den största andelen aktieägande medborgare, 

antingen genom direkt eller indirekt ägande, i form av sparande i värdepappersfonder.135 

Värdepappersmarknaden i Sverige växte med andra ord kraftigt och lagstiftningen hade 

svårt att hålla jämn takt. Ur lagstiftningssynpunkt benämner bland annat Jansson 1980-

talet som ett decennium av avreglering.136 Gamla detaljregleringar i lag ersattes av 

riktlinjer och börsmonopolet i Sverige avskaffades för att ge utrymme för konkurrens 

mellan olika slag av finansiella instrument. För att inte hindra att nya verksamhetsformer 

skulle kunna tas i bruk på marknaden beslutades att införa en princip om att låta 

lagreglerna i det fortsatta ligga på ett mer generellt plan. När detaljregleringen i 

lagstiftningen blev lägre uppstod ett tomrum som behövde fyllas ut. I detta tomrum fick 

självregleringen plats att utvecklas. 137 

 

4.4.2 Diskussion om självreglering vid öppenhetsdirektivets införande 

Inför öppenhetsdirektivets införande uppstod en diskussion om huruvida utrymmet för 

självreglering skulle minska i framtiden, med avseende på att kraven som uppställdes i 

direktiven ibland nödvändiggjorde lagstiftning. Det anfördes att det faktum att aktörer på 

marknaden upprättar regler för sig själva, som en komplettering till den befintliga 

lagstiftningen, i grunden måste anses positivt, men att det kan få andra konsekvenser. 

Eftersom öppenhetsdirektivet var ett minimidirektiv fanns det möjlighet för 

medlemsstaterna att införa strängare krav än direktivet ställde upp. Den självreglering 

som redan fanns i Sverige vid tiden för införandet innehöll striktare regler än vad som 

                                                
133 Samuelsson, Information och ansvar, s. 20. 
134 Jansson, Regelbildning på värdepappersmarknaden, s. 37. 
135 Jansson, Regelbildning på värdepappersmarknaden, s. 18. 
136 Jansson, Regelbildning på värdepappersmarknaden, s. 37. 
137 Jansson, Regelbildning på värdepappersmarknaden, s. 38 ff. 
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följde av EU-regleringen och den svenska lagstiftningen. 138   Enligt Munck är 

öppenhetsdirektivet ett tecken på att EU inte är odelat förtjust i självreglering.139 

 

I promemorian som föregick genomförandet av öppenhetsdirektivet diskuterades hur det 

skulle kunna säkerställas att genomförandet inte skulle leda till en försämrad 

informationsgivning än den som redan gällde till följd av den stränga självregleringen. 

Ett alternativ var att utforma den svenska lagstiftningen så att kraven motsvarade 

informationsnivån i den befintliga självregleringen. Ett andra alternativ var att lägga 

lagstiftningen på nära nivå med direktivet och överlåta, när det ansågs lämpligt, till 

marknaden att självreglera genom striktare regelverk, vilket var sådan situationen såg ut 

vid tiden då öppenhetsdirektivet skulle införas. En medelväg nämndes som ett tredje 

alternativ, där avsteg från direktivet kunde göras när det ansågs påkallat av särskilda 

omständigheter.  

 

Enligt utredningen hade självregleringen hittills lett till en informationsgivning för 

noterade företag som höll hög standard. Om lagstiftningen skulle vara nära ansluten till 

de krav som öppenhetsdirektivet uppställde skulle de svenska företagen ha större chans 

att stå sig i konkurrensen gentemot de utländska konkurrenterna. Fördelen med den 

ordning som rådde vid direktivets införande pekades ut att vara att självregleringen är 

flexibel och lättanpassningsbar vid framtida förändringar. Näringslivet skulle även få 

mer spelrum att kunna harmonisera på det nordiska planet. Ytterligare fördelar med 

självregleringen sades vara att den, oavsett om Sverige agerade hemmedlemsstat eller 

värdmedlemsstat till emittenten, omfattade samtliga emittenter som var noterade på 

reglerad marknad i Sverige, vilket skulle säkerställa att samma informationskrav gällde 

för alla noterade företag. 140   

 

Nackdelar som lyftes fram med självreglering var bland annat att det ansågs svårt att 

åstadkomma ett heltäckande system som skulle vara bindande för alla som var skyldiga 

att följa öppenhetsdirektivets bestämmelser.  Ett åläggande på fysiska personer att lämna 

flaggningsunderrättelse på visst sätt skulle till exempel inte vara möjligt att övervaka för 

de självreglerande organen inom näringslivet. Med avseende på de många nya direktiv 

som kommit tätt i följd gällande värdepappersmarknaden uppmärksammades vissa 
                                                
138 Ds 2006:6 s. 85. 
139 Munck, Självregleringen på värdepappersmarknaden, s. 558. 
140 Ds 2006:6 s. 85. 
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hinder mot att den dåvarande regleringen med få lagstiftningsregler och strängare 

självreglering skulle kunna vara kvar fullt ut, eftersom det skulle bli svårt att kombinera 

med den ökade EU-regleringen och syftet att uppnå en välfungerande inre marknad. Den 

ökade detaljeringsgrad som krävdes enligt direktiven och de nya bestämmelserna om 

tillsyn från behöriga myndigheter skulle leda till ökad harmonisering till inre 

marknadens fördel, men även innebära en inskränkning på det nationella utrymmet för 

självreglering.141 

 

Det alternativ som slutligen ansågs mest lämpligt i promemorian var det första, att 

bestämmelserna i svensk lag skulle anslutas till den nivå som öppenhetsdirektivet 

uppställde krav på. Striktare bestämmelser än de som uppställts i direktivet skulle 

undantagsvis kunna motiveras om den svenska lagstiftningen redan innan ställde upp 

striktare krav på informationsgivning och det skulle vara olämpligt att sänka kraven i 

den svenska lagen för att möta direktivets. Det var i och med detta beslut som 16 kapitlet 

VpmL kom att innehålla paragrafer om delårsredogörelse och kvartalsrapportering.142  

 

4.4.3 Diskussion om reglering vid införandet av VpmL 

Vid införandet av VpmL diskuterades motiven för regleringen, vari det går att känna 

igen sig i Molanders uppställande av motiv för lagreglering.143 Det sades att behov av 

reglering i lag uppstår när en marknadsmekanism inte fungerar väl och i sin tur skapar 

olika hinder, i form av marknadsmisslyckanden och marknadsimperfektioner, för att 

aktörerna ska fatta beslut som är förenliga med övergripande samhällsekonomiska mål. 

Ett aktuellt marknadsmisslyckande som var i behov av att redas ut vid VpmL:s 

införande var informationsproblem, som i sin tur kunde bero på vissa intressekonflikter. 

Vidare i propositionen nämndes att information beskrivs som asymmetriskt fördelad när 

det gäller informationsproblem och intressekonflikter, innebärande att problemen ofta 

hör ihop med att aktörerna har olika tillgång till information. Det påpekades att de som 

köper finansiella tjänster på marknaden ofta är i ett underläge informationsmässigt 

gentemot emittenter av sådana tjänster. Dessutom är de finansiella produkterna ofta 

komplexa och innehåller ibland risker som är svåra att förutse och förstå. Enligt 

propositionens författare kan asymmetriskt fördelad information även när det gäller 

professionella aktörer ge upphov till svårbemästrade intressekonflikter, som i sin tur kan 
                                                
141 Ds 2006:6 s. 85. 
142 Ds 2006:6 s. 85. 
143 Se ovan avsnitt 3.3. 
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skada förtroendet för de institut som berörs. Ett skadat förtroende för 

värdepappersinstituten skulle i sin tur få negativa effekter för marknadens funktion. 

Vidare nämndes att de regleringar som syftar till att kompensera för 

marknadsmisslyckanden måste värderas och vägas mot kostnaderna dessa regleringar 

skulle medföra. En sådan avvägning mellan nytta och kostnad skulle praktiskt sett vara 

svår att genomföra, vilket medför att den ofta blir kvalitativ snarare än kvantitativ. 144 

 

I propositionen framhävdes systemskyddsintresset som det viktigaste motivet för att 

reglera värdepappersmarknaden. Somliga verksamheter är nämligen förknippade med 

risken att allvarligare störningar skulle kunna uppstå i någon del av det finansiella 

systemet och sedan snabbt sprida sig till andra delar. Det skulle bli ytterst kostsamt för 

samhället och potentiellt ge långa efterverkningar för ekonomin om en sådan systemkris 

tilläts riskeras. Två förhållanden förklarar att farhågor för systemkriser är särskilt 

förekommande i den finansiella sektorn, dels är vissa av det finansiella systemets 

funktioner särskilt känsliga för störningar, dels har dessa störningar en tendens att smitta 

av sig och skapa samhällskostnader som de privata aktörerna inte kunde ha räknat med 

när de fattade sina beslut. I propositionen benämndes riskerna negativa externa effekter. 

Systemriskerna som förknippas med värdepappershandeln anses dock i propositionen 

vara något mindre allvarliga än systemriskerna inom banksektorn, trots betydande 

kopplingar mellan de två sektorerna. 145 

 

Som ytterligare motiv för lagreglering kring den finansiella sektorn framfördes behovet 

av konsumentskydd. De finansiella tjänsterna har ofta stor betydelse för de svenska 

hushållens ekonomi och konsumenterna har ofta ett betydande underläge när det 

kommer till information gentemot de som säljer dessa finansiella tjänster. Problematiken 

kring att förbättra konsumentskyddet genom bättre transparens ansågs dock vara att 

överdriven transparens kunde skrämma professionella aktörer som inte i förtid vill 

avslöja sina affärsintressen. Eftersom de professionella aktörerna i slutändan ansågs 

viktigare för värdepappersmarknadens funktion skulle ett överdrivet konsumentskydd 

kunna försämra marknadens effektivitet och i slutändan likväl drabba konsumenterna. 146 

 

                                                
144 Prop. 2006/07:115 s. 266. 
145 Prop. 2006/07:115 s. 267. 
146 Prop. 2006/07:115 s. 268. 
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När det gäller effektivitet och integritet på marknaden anses de inte enligt propositionen 

utgöra tillräckliga motiv för lagreglering, eftersom finansiella företag redan anses ha ett 

så pass stort eget intresse av dessa mål. 147  
 

 

  

                                                
147 Prop. 2006/07:115 s. 269. 
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5 Självreglerande aktörer på dagens värdepappersmarknad 
 

5.1 Inledning 
Med stöd av vad som framgått av föregående kapitel har den svenska 

värdepappersmarknaden traditionellt sett bestått till stor del av självreglering.148 Först 

och främst ställer börserna krav och villkor i sina noteringsavtal och i sina avtal med 

börsmedlemmarna, vilket även gäller för auktoriserade marknadsplatser. Genom 

rekommendationer och riktlinjer har även olika branschorgan, som Svenska 

fondhandlareföreningen och Fondbolagens Förening skapat interna regelverk som 

efterföljs på marknaden. Sedan år 2005 är näringslivets självreglerande organ samlade 

under organisationen Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och inkluderar 

sakorganen Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Rådet för 

finansiell rapportering med dess tekniska beredningsgrupp Expertpanelen för finansiell 

rapportering.149 Föreningen, vars ändamål är att främja iakttagande och utveckling av 

god sed på värdepappersmarknaden, finansieras med avgifter från de noterade bolagen 

och från huvudmännen 150 . Med andra ord förekommer det i dag en betydande 

självreglering på flera områden som omfattas av öppenhetsdirektivet. Att inslaget av 

självreglering i Sverige har varit mer omfattande än i många andra länder har därför på 

olika sätt varit en faktor för diskussion vid införandet av EU-direktiven som rör 

värdepappersmarknaden.151 

 

5.2 De reglerade marknaderna 
 

5.2.1 Inledning 

Marknadsplatser för aktiehandel i Sverige är idag uppdelade i två kategorier, dels de 

traditionella börserna som kallas reglerade marknader, dels handelsplattformar. På de 

reglerade marknaderna måste bolagen uppfylla en del krav för att få emittera aktier.152 I 

dagsläget finns det två reglerade marknader i Sverige. Stockholmsbörsen har den 

                                                
148 Ds 2006:6 s. 83. 
149 För mer info, se organisationens hemsida www.godsedpavpmarknaden.se 
150 De nio huvudmännen är Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, 
Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden, NASDAQ OMX Stockholm AB, 
Svensk försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt Näringsliv. 
151 Ds 2006:6 s. 84. 
152 Riksbankens årliga publikation, Den svenska finansmarknaden, år 2012, s. 58.  
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dominerande ställningen och NGM kommer därefter.153 I det närmaste ska vi ta en titt på 

deras regelverk för att jämföra reglerna om finansiell information med lagstiftningen 

idag.  

 

Stockholmsbörsens och NGM:s regelverk kan sägas vila på tre byggstenar. För det 

första finns en del noteringskrav som uppställs för att aktier eller andra fondpapper ska 

få emitteras av ett bolag på börsen. Många av dessa regler bygger på EU-direktiv. 

Eftersom NGM är en börs för tillväxtföretag skiljer sig noteringskraven mellan de två 

börserna åt något. Noteringskraven på Stockholmsbörsen innefattar exempelvis att det 

förväntade totala marknadsvärdet av aktierna ska vara minst 1 miljon euro och att minst 

25 procent av aktierna i en noterad serie ska befinna sig i allmän ägo. Normalt baseras 

det förväntade totala marknadsvärdet av aktierna på priset per aktie i erbjudandet i 

samband med noteringen. Noteringskraven indikerar att börsnotering kanske inte är ett 

finansieringsalternativ som är möjligt för alltför små bolag.154 

 

Den andra viktiga grundstenen för börsens självreglering är noteringsavtalet, som 

reglerar bolagens informationskrav till marknaden. Detta standardavtal mellan börsen 

och det noterade bolaget får mycket stor betydelse praktiskt sett. All information som 

kan förväntas påverka aktiekursen måste emittenten offentliggöra. Här ingår även att 

marknaden kräver regelbunden och punktlig information om bolagets utveckling i form 

av kvartalsrapporter och årsredovisningar.155 Informationsgivningen är viktig för att alla 

som handlar på börsen ska ha möjlighet att få tillgång till samma information samtidigt. 

På detta sätt skapas förtroende för marknaden och ett skydd för investerarna.156 Den 

tredje byggstenen är regelverket för börsens medlemmar, bestående av de 

fondkommissionärer som har tillstånd att handla på börsen.157 

 

5.2.2 Stockholmsbörsen  

När det gäller Stockholmsbörsen är dess regler rörande aktier i allt väsentligt 

harmoniserade för NASDAQ OMX-börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och 

Island. Framför allt gäller harmoniseringen noteringskraven och informationsreglerna. 

Tanken med harmoniseringen har varit att bidra till en samnordisk värdepappersmarknad 
                                                
153 Riksbankens årliga publikation, Den svenska finansmarknaden, år 2012, s. 60. 
154 Regelverk för emittenter, NASDAQ OMX Stockholm, s. 12. 
155 Munck, Självregleringen på värdepappersmarknaden, s. 555. 
156 Riksbankens årliga publikation, Den svenska finansmarknaden, år 2012, s. 60. 
157 Munck, Självregleringen på värdepappersmarknaden, s. 555. 



   45 

till underlättande för investerarna och att även ge emittenterna större möjlighet att få 

tillgång till riskkapital.158  

 

5.2.2.1 Allmänna informationsregler 

I Stockholmsbörsens regelverk för emittenter återfinns informationsreglerna i tredje 

kapitlet under aktieavsnittet. Kapitlet inleds med en generalklausul som stadgar att 

bolaget så snart som möjligt ska offentliggöra information om beslut eller andra 

händelser och omständigheter som är av kurspåverkande natur. Vad som i 

generalklausulen anses kurspåverkande är information som i enlighet med nationell 

lagstiftning rimligen kan förväntas påverka priset på bolagets värdepapper. 

Generalklausulen ämnar ta upp alla de fall som kräver ett offentliggörande och som inte 

fångas upp av övriga informationsregler. Enligt förklaringarna i regelverket avser inte 

bedömningen av vad som är kurspåverkande information enligt generalklausulen avvika 

från motsvarande tolkning av ordalydelsen i VpmL eller FI:s föreskrifter.159 

 

5.2.2.2 Återkommande informationstillfällen  

Reglerna gällande regelbunden finansiell information, och därmed kvartalsrapportering, 

återfinns i 3.2 av emittentreglerna. Här står klart att kraven som uppställs på finansiell 

rapportering för att få sitt bolag noterat på Stockholmsbörsen är att bolaget ska upprätta 

och offentliggöra finansiella rapporter i enlighet med gällande lagstiftning och relevanta 

redovisningsstandarder samt att bolag med primärnotering på NASDAQ OMX 

Stockholm ska offentliggöra bokslutskommuniké samt delårsrapporter kvartalsvis.”160 

 

5.2.2.3 De finansiella rapporternas innehåll 

Enligt 3.2.2 i emittentreglerna ska ett noterat bolag inom två månader från utgången av 

rapporteringsperioden offentliggöra sin kvartalsrapport respektive bokslutskommuniké. 

Reglerna uppställer inget krav på att rapporten ska granskas av bolagets revisor men det 

ska framgå av delårsrapporten ifall bolagets revisor genomfört en översiktlig 

granskning. 

 

 

                                                
158 Regelverk för emittenter, NASDAQ OMX Stockholm, s. 2. 
159 Regelverk för emittenter, NASDAQ OMX Stockholm, s. 22. 
160 Regelverk för emittenter, NASDAQ OMX Stockholm, s. 28. 
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Bokslutskommunikén måste upprättas i enlighet med IFRS och därmed i enlighet med 

samma redovisningsprinciper som antagits av EU. Själva kommunikén är ett koncentrat 

av nyckeltalen, men ska vara så pass omfattande att ingen ny, kurspåverkande, 

information framkommer i årsredovisningen. Syftet med bokslutskommunikén är att på 

ett löpande och smidigt sätt lämna viktig information om bolagets finanser till 

marknaden.161 

 

Som minimum ska bokslutskommunikén och kvartalsrapporterna innehålla väsentlig 

information om försäljning, resultat per aktie, nettoomsättning och jämförbara tal. 

Information om tilltänkta utdelningar per aktie och planerad dag för årsstämman ska 

också finnas med i bokslutskommunikén, såvida ett förslag till aktieutdelning 

överhuvudtaget finns vid offentliggörandet av rapporten. Kommunikén ska även 

innehålla information om var och när årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för 

allmänheten, enligt 3.2.3 emittentreglerna. I punkt 3.2.3 sägs även att 

bokslutskommunikén och kvartalsrapporterna minst ska innehålla den information ska 

framgår av IAS 34, Delårsrapportering.  

 

5.2.3 NGM 

NGM, som har specialiserat sig på mindre och medelstora tillväxtbolag, erbjuder 

notering och aktiehandel på listan NGM Equity. Vid 2012 års början fanns 16 bolag 

noterade på NGM Equity, vilket var en minskning med 6 bolag jämfört med året innan. 

NGM erbjuder även derivathandel på listan Nordic Derivatives Exchange (NDx).162 

 

5.2.3.1 Återkommande informationstillfällen 

Regelverket för emittenter på NGM Equity är snarlikt Stockholmsbörsens regler när det 

gäller återkommande informationstillfällen. Även här ska bolaget, enligt punkt 4.2.1, 

upprätta och offentliggöra finansiella rapporter i enlighet med gällande lagstiftning och 

relevanta redovisningsstandarder. Bolagen på NGM Equity ska också årligen 

offentliggöra en bokslutskommuniké och kvartalsvis utge delårsrapporter. Om bolaget 

står under IAS-förordningen163 ska IFRS tillämpas, som antagits av EU.  

                                                
161 Regelverk för emittenter, NASDAQ OMX Stockholm, s. 28 f. 
162 Riksbankens årliga publikation, Den svenska finansmarknaden, år 2012, s. 64. 
163 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder. 
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5.2.3.2 De finansiella rapporternas innehåll 

Samma redovisningsprinciper som används för årsredovisningen ska även 

bokslutskommunikén upprättas enligt. Den ska vara så omfattande att den slutliga 

årsredovisningen inte innehåller ny kurspåverkande information. Om kurspåverkande 

information tas in i årsredovisningen måste denna information offentliggöras i ett 

separat pressmeddelande, innan årsredovisningen blir offentlig, enligt punkten 4.2.1. 

 

För bokslutskommuniké och delårsrapporter gäller enligt punkten 4.2.2 att de ska 

offentliggöras senast inom två månader från utgången av rapportperioden. I 

delårsrapporten ska det framgå om bolagets revisor har genomfört en översiktlig 

granskning eller inte. För det fall att en översiktlig granskning har genomförts så ska 

granskningsrapporten biläggas delårsrapporten. När det gäller årsredovisningen, och i 

förekommande fall koncernredovisningen, ska den offentliggöras senast fyra månader 

efter räkenskapsårets utgång. 

 

Innehållet i bokslutskommunikén och delårsrapporterna ska enligt punkten 4.2.3 minst 

bestå av vad som framgår av IAS 34 gällande delårsrapportering. Inledningsvis ska en 

bokslutskommuniké och delårsrapport sammanfatta den mest väsentliga informationen. 

Uppgifter om intäkter och resultat per aktie samt eventuell prognos om sådan lämnas i 

rapporten. Om möjligt ska bokslutskommunikén innehålla uppgifter om den föreslagna 

utdelningen per aktie samt uppgifter om planerad dag för årsstämman. Information om 

var och under vilken vecka årsredovisningen kommer att vara tillgänglig för 

allmänheten ska även finnas med. 

 

5.3 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
 

5.3.1 Inledning 

Kollegiets främsta uppgift är att se till att Sverige har en väl fungerande kod för 

bolagsstyrning i börsnoterade bolag.164 Sedan maj 2010 har även Kollegiet övertagit 

arbetsuppgifterna som förr tillhörde Näringslivets börskommitté (NBK), vilken lades ner  

och införlivades i Kollegiet efter ett beslut från Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden.165  

                                                
164  Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida, www.bolagsstyrning.se/om-kollegiet/vart-uppdrag 
(2013-02-11) 
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Vid ett flertal tillfällen de senaste åren har Kollegiet kritiserat och varnat för 

överreglering från EU:s sida vad gäller bolagsstyrning i börsnoterade företag. Kritiken är 

riktad mot utvecklingen av regleringar efter finanskrisen 2008, vilken lett till en oro 

inom Kollegiet avseende bland annat självregleringens roll på den svenska 

värdepappersmarknaden. Enligt Kollegiets riskerar en alltför långtgående och till 

svenska förhållanden dåligt anpassad reglering att allvarligt skada de börsnoterade 

bolagens dynamik och konkurrenskraft, vilket skulle skada tillväxten och skapandet av 

nya arbetstillfällen i den svenska ekonomin. Kollegiet anser att Sverige istället för 

kantiga regler från EU behöver stärka självregleringen inom bolagsstyrningen.166 I en 

artikel i DI Debatt skriver representanter från Kollegiet att: 

 
Självregleringens närhet till marknaden ger regler av hög kvalitet, snabb 

följsamhet till förändringar och en hög grad av efterlevnad. Denna modell ska 

inte avskaffas av missriktade harmoniseringsförsök från EU167  

 

5.3.2 Näringslivets börskommitté 

Den rad förändringar som skedde i nationella och internationella regelverk i början av 

2000-talet innebar att en översyn gjordes av den framtida finansiella tillsynen i Sverige. 

I samband med utredningen uttalade det numera nedlagda NBK sig om självregleringen 

på värdepappersmarknaden. Kommittén delade uppfattningen att det behövdes mer 

enhetliga regler på det europeiska planet och att de därför inte kunde motsätta sig 

ytterligare lagstiftningsåtgärder. Dock framhöll NBK risken med att ett alltför stort 

ingripande med lagstiftningsåtgärder kunde leda till förstelnade strukturer och sämre 

utvecklingskraft och att självregleringen inte skulle begränsas. Enligt NBK utgjorde 

självregleringen en naturlig och viktig del i ett välutvecklat regelsystem. Arbetet inom 

självregleringsverksamheten sades tillvarata den stora kunskap om marknaden och 

regelbehovet som praktiskt verksamma personer i näringslivet och på 

värdepappersmarknaden besitter. Dessa aktörers insatser och nätverk sades även leda till 

att kunskaperna om reglerna får stor spridning. Vidare hävdade NBK att lägre krav 

skulle komma att ställas på marknadsaktörerna utan självreglering och att regler genom 

                                                                                                                                          
165 Näringslivets börskommittés hemsida, www.naringslivetsborskommitte.se (2013-02-11) 
166 DI Debatt, Hans Dalborg och Björn Kristiansson, EU hotar svensk bolagsstyrning, 2012-11-22 (2013-
02-10).  
167 DI Debatt, Hans Dalborg och Björn Kristiansson, EU hotar svensk bolagsstyrning, 2012-11-22 (2013-
02-10). Se även PM, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Kan ökad reglering av bolagsstyrning förhindra 
nya kriser? 2011-01-31 (2013-02-10), www.bolagsstyrning.se 



   49 

lagstiftning skulle träda i kraft långt senare än införande genom självreglering, som 

snabbare kunde anpassa regelverket till ändrade förhållanden både inom Sverige och 

internationellt. Slutligen anförde NBK att den svenska värdepappersmarknaden bäst 

värnas genom att en välutvecklad självreglering kompletterar lagstiftningen och 

myndighetsregleringen.168  

 

5.3.3  Svensk kod för bolagsstyrning 

Ytterligare en komplettering till lagstiftningen på värdepappersmarknaden är svensk kod 

för bolagsstyrning, vars målgrupp är svenska aktiebolag med aktier upptagna till handel 

på någon av de reglerade marknaderna Stockholmsbörsen eller NGM i Sverige. Ett av 

noteringskraven för de större börsbolagen på Stockholmsbörsen har på senare tid varit 

att bolagen måste tala om hur de tillämpar Koden, vilket innebär att den införts i börsens 

regelverk. Kravet gäller dock än så länge bara för bolag med ett marknadsvärde på mer 

än tre miljoner kronor.169   

 

Enligt Koden ska ett noterat bolags styrelse se till att antingen bolagets halvårs- eller 

niomånadersrapport översiktligt granskas av bolagets revisor. Syftet med Koden är att 

komplettera lagstiftningen genom att, på en högre ambitionsnivå, ange normer för god 

bolagsstyrning. Koden ska efterlevas utefter principen följ eller förklara, vilket innebär 

att den inte är tvingande utan kan frångås på enskilda punkter. Detta förutsatt att bolaget 

vid avvikelser från Koden redovisar och motiverar hur som i stället gjorts och varför. 

Marknadens aktörer ska därmed själva ges möjlighet att ta ställning till hur de ser på 

bolagets val av lösning.170  

 

Kollegiet ser även Koden som ett alternativ till lagstiftning och anser att självreglering 

ofta är att föredra framför lag. De ser Koden som sitt främsta verktyg för att hävda 

självregleringens plats inom dess ansvarsområde. För svenska aktiemarknadsbolag utgör 

det god sed på aktiemarknaden att tillämpa Koden, vilket ska göras så snart som möjligt 

och senast i samband med den första årsstämma som hålls efter bolagets börsnotering. I 

slutändan är det marknadens aktörer som avgör i vilken grad bolagens sätt att följa eller 

avvika från Koden inger förtroende från investerarnas perspektiv.171  

                                                
168 NBK, Remissyttrande, Betänkandet Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22), 2003-05-05. 
169 Munck, Självregleringen på värdepappersmarknaden, s. 555. 
170 Svensk kod för bolagsstyrning, s. 3 f. 
171 Svensk kod för bolagsstyrning, s. 3 f. 
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6 Avslutande analys 
 

6.1 Inledning 
Ett väl fattat beslut kräver i allmänhet att vi innan beslutet fattas känner oss 

välinformerade. För att kunna anse oss välinformerade vill vi veta att all relevant 

information är oss tillhanda, vilket leder oss till kärnfrågan i denna framställning. Vilken 

information, vid ett investeringsbeslut rörande aktiehandel, är relevant och avgörande? 

Tillhandahåller kvartalsrapporten investeraren tillräckligt relevant information i 

förhållande till vad utförandet av rapporten kräver av börsbolaget? I förlängningen är det 

också intressant att besvara vad som bör göras om de negativa aspekterna av 

kvartalsrapportering överväger de positiva. Vad händer om kvartalsrapportering 

avskaffas och skulle balansen mellan självreglering och lagreglering på 

värdepappersmarknaden behöva förändras för att avskaffandet ska få önskad effekt? I 

nedanstående analys ämnar jag, i tur och ordning och utifrån det breda perspektiv jag i 

mitt inledande kapitel förklarat behövligt, framföra mina slutsatser om 

kvartalsrapportens betydelse, innebärande vilket syfte den ska fylla, vilka värden den är 

avsedd att skydda och vad som skulle hända om kravet på kvartalsrapportering faktiskt 

avskaffades.   

 

6.2 Informationsgivning som investerarskydd 
 

6.2.1 Inledning 

Nyckelord som ofta förekommer när regleringen av värdepappersmarknaden nämns är 

förtroende, information och effektivitet, tre ord som i allra högsta grad hör ihop.172 

Förtroende är något investeraren kan känna genom att anse sig välinformerad och 

effektivitet kan uppnås om informationen som ges är tillräcklig för investeraren och inte 

alltför betungande att utge för tillhandahållaren av den finansiella tjänsten. Den 

teoretiskt sett ideala marknaden borde med andra ord vara upprättad på sådant sätt att 

investeraren får fullgott förtroende genom informationen som tillhandahålls, samtidigt 

som marknadens effektivitet inte påverkas negativt på grund av överreglering.  

 

                                                
172 Se exempelvis ovan avsnitt 2.2.3, avsnitt 4.3 samt avsnitt 4.4. 
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6.2.2 Asymmetrisk information 

När det gäller informationsbalansen mellan investerare och emittent är utgångspunkten 

att emittenten har den överlägsna positionen informationsmässigt. Det talas därför om att 

informationen är asymmetrisk.173 Nöldeke & Jorns studier utifrån kvartalsrapporterande 

schweiziska bolag fick resultatet att kvartalsrapporterna inte behövs i samma grad på en 

transparent marknad, eftersom de inte minskar informationsasymmetrin på marknaden 

på något betydande sätt. Analytikerna kan på en sådan marknad nämligen tillgodogöra 

sig bra information från flera olika kanaler emellan de finansiella rapporternas 

utgivande.174 Om vi således förlitade oss på Nöldeke & Jorns studier skulle slutsatsen 

kunna dras att kvartalsrapporten inte är ett effektivt medel för att utjämna asymmetrisk 

information, under förutsättning att marknaden är tillräckligt transparent från början. 

 

6.2.3 Behovet av konsumentskydd 

Det tål återigen att nämnas att begreppet investerare är omfattande. På de reglerade 

marknaderna finns investerare, såsom finansiella institut, som har stora resurser till 

hjälp för att hålla sig välinformerade vid investerande.175 Dessa investerare är inte 

underlägsna emittenterna tillnärmelsevis på samma sätt som hushållsspararna, vilka kan 

anses mer skyddsvärda i sammanhanget. Ett av motiven för lagreglering kring den 

finansiella sektorn var just behovet av konsumentskydd, med tanke på att de finansiella 

tjänsterna ofta har stor betydelse för de svenska hushållens ekonomi.176 I nedanstående 

diskussion kommer jag främst att ha de enskilda hushållsspararna i åtanke, eftersom det 

är där den största informationsasymmetrin finns. 

 

En av de utmärkande åsikterna bland de röster som höjts för att bevara 

kvartalsrapporterna har varit just rädslan att investerarnas tillgång till information 

minskas. Utgångspunkten, att det för en rättvis informationsgivning krävs att alla ska ha 

tillgång till samma kurspåverkande information samtidigt, skulle enligt dessa röster 

rubbas och investerarskyddet skadas om kvartalsrapporterna avskaffades. 177 

Ofrånkomligt är att gemene man redan i utgångsläget är underlägsen bolagen 

informationsmässigt och risken är att ett avskaffande av kvartalsrapportering skulle 

kunna placera dessa investerare än mer i skuggan.  
                                                
173 Se ovan avsnitt 4.4.3. 
174 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
175 Se ovan avsnitt 3.2. 
176 Se ovan avsnitt 4.4.3. 
177 Se exempelvis ovan avsnitt 3.4.2 och avsnitt 3.4.2.1. 
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Vid första anblick kan det tyckas märkligt att ens föreslå en ändring som gör att den 

underlägsna parten får tillgång till mindre information, vilket även var min initiala 

reaktion. Varför inte behålla kvartalsrapporterna och låta investerarna själva avgöra om 

informationen är av intresse? Är det inte en slags gest i sig av bolagen att vilja lägga 

korten på borden och visa att de inte har något att dölja? Baksidan av detta mynt, om det 

till en början bara ska ses ur investerarens perspektiv, är däremot att för mycket 

information kanske gör investeraren obenägen att tänka längre än till nästa 

kvartalsrapport. Dessutom finns indicier som tyder på att marknader som behållit 

kvartalsrapportering är mer volatila än de som avskaffat ett sådant krav, eller aldrig haft 

något.178 Ytterligare en aspekt, vilket också nämndes vid VpmL:s införande, är att 

överdriven transparens kan skrämma professionella aktörer som inte i förtid vill avslöja 

sina affärsintressen. De professionella aktörerna är viktiga för värdepappersmarknadens 

funktion, varför ett överdrivet konsumentskydd kan försämra marknadens effektivitet 

och i slutändan likväl drabba konsumenterna. 179 Det kan därför konstateras att det finns 

en problematik kring att utge ett överflöd av information till konsumenter, i detta fall 

hushållsinvesteraren. Nyckelfrågan tycks därför vara hur mycket information som är 

idealisk för att tillgodose både investerarens och marknadens bästa? Är 

kvartalsrapporten droppen som får bägaren att rinna över? 

 

6.2.4 Teorier om informationsgivning 

Molander är en av dem som belyst problematiken kring att ge investeraren för mycket 

information. Han anser att det inte är helt realistiskt att utgå ifrån att investerare kan 

överblicka och värdera konsekvenser av olika handlingsalternativ, när det gäller beslut 

som fattas på mycket lång sikt. Problematiken ligger dels i att alla beslutsfattare har 

olikartade uppfattningar av omvärlden, vilket leder till en övervärdering av kortsiktiga 

nyttor på bekostnad av långsiktiga. Det är inte heller alltid realistiskt att beslutsfattarna 

antas kunna samla in, bearbeta och korrekt värdera information och följaktligen kunna 

avgöra när det inte längre lönar sig att samla in ytterligare information. Intressant är 

Molanders påpekande att köparen inte kan känna till informationens värde förrän han 

har den. Det är detta faktum, enligt mig, som gör att sannolikt inte en enda investerare 

skulle anse att det är en bra idé att avskaffa kvartalsrapportering – självklart vill 

                                                
178 Se ovan avsnitt 3.4.1. 
179 Se ovan avsnitt 4.4.3. 



   53 

investeraren ha tillgång till all information som han/hon inte redan har och få 

möjligheten att själv avgöra om denna information är värdefull. Dilemmat är dock enligt 

Molander att ett överflöd av information kan leda till onda cirklar där de sämre 

informerade aktörerna får ett allt sämre grepp om informationsbehovet, medan de 

välinformerade fortsätter att förbättra sin situation. 180  Detta tycks i min mening logiskt, 

med tanke på den djungel av information vi människor ibland förväntas ta ställning till, 

oavsett vilken typ av beslut det gäller. Dessutom förväntas beslutsfattarna själva kunna 

avgöra vad som är bäst för dem och handla därefter, vilket sannolikt inte alltid blir 

utfallet med tanke på den mänskliga faktorn och kanske särskilt inte med tanke på de 

finansiella produkternas komplexitet.  

 

Teorin behavioral finance har nämligen visat att den mänskliga hjärnan inte är särskilt 

lämpad för att hantera den informationsmängd som ett fullt rationellt investeringsbeslut 

gällande finansiella instrument skulle innebära.181 Min första reflektion är därför: är det i 

första hand själva kvartalsrapporten och dess innehåll av finansiell information som har 

betydelse när gemene man fattar ett investeringsbeslut, eller är det hur analytiker och i 

förlängningen media målar upp effekten av kvartalsrapporten? För mig ter sig 

sannolikheten stor, på samma sätt som en akties värde aldrig kan vara dess ”korrekta” 

enligt teorin behavioral finance, att gemene man i själva verket påverkas mer av 

uppståndelsen kring kvartalsrapporten än kvartalsrapporten i sig. Detta ger förstås stor 

makt till analytikerna och media och möjligen till viss del bolagen själva, beroende på 

vilka möjligheter de haft att styra kvartalsrapporten till sin fördel. Det är i detta 

sammanhang även av vikt att påpeka att det självfallet finns fler faktorer än 

kvartalsrapportens resultat som påverkar investeringsbeslut, varav etiska faktorer har 

kommit att spela en allt större roll. Sannolikt är därför att investeraren redan innan 

han/hon tillhandahålls den finansiella informationen har en uppfattning om bolaget som 

det ska investeras i, varför den finansiella informationen kanske inte alltid spelar en 

sådan avgörande roll som det kan antydas. 

 

Korling anser att ett regelverk som rör informationsgivning måste balanseras mellan att 

stärka investerarnas ställning och tillhandahålla ett tillräckligt skydd för de som saknar 

förmåga att bedöma informationens kvalitet. Han efterfrågar därför ett ökat fokus på 

                                                
180 Se ovan avsnitt 3.3. 
181 Se ovan avsnitt 3.3.  



   54 

kvalitativa informationskrav istället för kvantitativa.182 Jag håller i denna aspekt till fullo 

med Korling, och jag anser det mer eller mindre vara en självklarhet, särskilt med tanke 

på ovanstående resonemang om riskerna med överflöd av information, att investeraren 

kommer att fatta bättre beslut om han/hon får mindre mängd information av bättre 

kvalitet. Frågan är hur det realistiskt sett skulle kunna erbjudas? Korling anger tydligare 

information och bättre analyser som möjliga uppställbara kvalitativa krav, men det ter 

sig inte för mig helt självklart hur samhället verkligen ska kunna garantera 

informationens kvalitet. Det är vid en jämförelse förståeligt att det kanske är en lättare 

uppgift för regelbildaren att bestämma hur mycket information som ska tillhandahållas 

av emittenten och hur ofta den ska ges ut. Min åsikt är dock sammanfattningsvis att detta 

fokus inte är det bästa för investeraren och att det kanske snarare är kring säkerställandet 

av informationens kvalitet resurserna ska läggas vad gäller skyddet för investerarna. Inte 

på att argumentera för att till varje pris ge investerarna all information som är möjligt. 

 

6.3 Den administrativa bördan för aktiemarknadsbolagen 
 

6.3.1 Inledning 

Åtta av tio börsbolag vill enligt nya mätningar att kvartalsrapporterna ska avskaffas, 

vilket ofrånkomligen är starka signaler från deras håll.183  På samma sätt som det inte är 

förvånande att investeraren vill kunna ha tillgång till så mycket information som möjligt, 

är det dock inte heller alltför förvånande att börsbolagen för sin del gärna ser att kraven 

på kvartalsrapportering avskaffas. För dem innebär det oundvikligen en börda 

resursmässigt att ofta tillhandahålla marknaden finansiella rapporter, och särskilt 

betungande blir det självklart ju mindre företaget är och desto färre resurser det har 

tillgång till. Enligt min mening kan därför inte alltför stor tyngd läggas vid vad företagen 

anser om detta. I det avseendet finns det säkert många fler krav som företag gärna skulle 

slippa, men som är nödvändiga från samhällssynpunkt.  

 

Företagens synpunkter måste därför ses i ett vidare sammanhang – är den börda som 

faktiskt åläggs företagen i och med krav på kvartalsrapportering en proportionerlig 

börda jämfört med den nytta som kvartalsrapporter ger? Finns det en risk att de 

finansiella regelkrav som råder på Stockholmsbörsen och NGM rentav avskräcker bolag 

                                                
182 Se ovan avsnitt 3.3.  
183 Se ovan avsnitt 3.4.2.3. 
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från att notera sig? Den senare frågan kanske framförallt är riktad till de mindre 

företagen och verkar till viss del kunna besvaras jakande, med tanke på att 

kvartalsrapporter är en av de frågor som Stockholmsbörsens tillsatta arbetsgrupp 

utreder. 184  Enligt regeringens uttalande efter det första ändringsförslaget av 

öppenhetsdirektivet var det viktigt att administrativa bördor som åläggs bolag inte på ett 

negativt sätt får påverka emittentens vilja av att börsnotera aktier.185 Möjligtvis kommer 

det av Stockholmsbörsens pågående utredning framgå att detta är vad som faktiskt 

inträffat, vilket om inte annat borde sätta igång en diskussion, både bland de 

självreglerande aktörerna och hos lagstiftaren, om kvartalsrapportens negativa effekter. 

Om en regelbörda är ett av skälen till att bolag väljer att inte notera sig på de svenska 

reglerade marknaderna, borde med andra ord djupare analyser göras av den bördans 

rimlighet. 

 

6.3.2 Marknadsmissbruk och kurspåverkande information 

Reglerna som införts från EU under senaste åren har bland annat syftat till att motverka 

marknadsmissbruk. Med en god genomlysning av marknaden ska förtroendet för 

värdepappersmarknaden och handeln upprätthållas. Detta ger för handen att 

kvartalsrapporter till viss del har till syfte att motverka missbruk på marknaden. Hur 

skulle detta skydd ersättas om kvartalsrapporterna avskaffades helt?  

 

Ett av Liliedahls argument för att behålla kvartalsrapportering var att bolagen enligt hans 

erfarenhet oftare ansåg det mest problematiskt att veta när och om de borde utgå med 

tätare rapportering mellan de ordinarie rapporttillfällena, med andra ord utgivande av 

kurspåverkande information. 186  Om längre tid skulle gå mellan varje 

informationstillfälle, vid eventuellt avskaffande av kvartalsrapporter, skulle dessa 

bedömningar riskera att bli allt svårare och kräva mycket tid och arbete för bolagen. 

 

Ytterligare ett incitament som talar för att behålla kvartalsrapporterna är att de upprättas 

enligt en av marknaden skapad form och att det därför är lätt för företagen att ta reda på 

vad som förväntas av dem när de ombeds kvartalsrapportera. Skulle rapporterna 

avskaffas träder fortfarande reglerna om marknadsmissbruk in, vilket innebär att någon 

form av rapportering trots allt kommer att behöva göras och då ska det dessutom avgöras 
                                                
184 Se ovan avsnitt 3.4.2.2. 
185 Se ovan avsnitt 2.5.2. 
186 Se ovan avsnitt 3.4.2.1. 
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från fall till fall om informationen är kurspåverkande. Kanske skulle ett avskaffande av 

kvartalsrapportering ur denna synpunkt inte alls innebära att den administrativa bördan 

lättas för de små och medelstora företagen, vilket i sig var ett bakomliggande syfte till 

ändringsförslaget. Enligt min mening finns det en risk att det även blir förvirrande för 

investerarna. Troligtvis skulle det behöva utfärdas tydligare riktlinjer kring hur 

utgivandet av kurspåverkande information skulle ske om inte kvartalsrapporter krävdes 

längre. Risken finns därför att reglerna kring utgivande av kurspåverkande information 

leder till att det negativa informationsöverflödet, om det konstateras att ett sådant finns i 

dagsläget, inte skulle förbättras. Tvärtom skulle det kunna innebära att informationen 

ökar, samtidigt som formen i vilken den utges blir allt mer oklar. Varken investerare 

eller företagare skulle ur denna aspekt vinna på ett avskaffande av kvartalsrapporter. 

 

6.4 EU:s syn på kvartalsrapportering 
 

6.4.1 Inledning 

En av EU:s viktigaste prioriteringar är att underlätta för europeiska företagare och på så 

sätt stimulera handeln på den inre marknaden. 187 Synen på kvartalsrapportering har 

sedan finanskrisen gjort en ”kappvändning”. Vid tiden innan öppenhetsdirektivets 

genomförande tycktes all information från företagen vara bra och kommissionen ville 

till och med införa obligatorisk kvartalsrapportering för att framkalla största möjliga 

transparens för investerarna. Troligtvis påverkades omvärlden av de skandaler som 

skakat USA och effekten blev en tro på att full transparens var botemedlet mot 

bolagsfuskandet.188  

 

Idag ser det emellertid annorlunda ut och i det första ändringsförslaget av 

öppenhetsdirektivet gjorde kommissionen det klart att medlemsstaterna inte ska kräva 

mer än vad som är nödvändigt för att skydda investerarna. För att öka flexibiliteten för 

offentliggörande av finansiell information föreslogs det att avskaffa kravet på 

kvartalsrapporter för alla börsnoterade företag i nationell lagstiftning. Kommissionen 

ansåg att ett avskaffande skulle leda till minskade efterlevnadskostnader för alla bolag 

som är noterade på reglerade marknader och särskilt gynna de mindre företagen i form 

av att den administrativa bördan skulle minska. Vidare framhölls att förslaget skulle 

                                                
187 Se ovan avsnitt 2.5.1. 
188 Se ovan avsnitt 2.2.3 och avsnitt 3.5. 
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minska den kortsiktiga pressen på emittenterna och dessutom uppmuntra investerare att 

tänka långsiktigt.189 Det kan med andra ord konstateras att kommissionens syn på 

kvartalsrapportering är att det är en i vissa fall oproportionerlig börda som även kan leda 

till kortsiktighet – vilket är ett synsätt som i sin tur kan leda oss in i fler finanskriser. 

Enligt kommissionen skulle ett avskaffande inte få negativa konsekvenser för 

investerarnas skydd, som ansågs tillräckligt garanterad genom de obligatoriska halvårs- 

och årsrapporterna, samt de krav som skulle kvarstå efter ett avskaffande av 

kvartalsrapporter enligt marknadsmissbruksdirektivet och prospektdirektivet. Oberoende 

av om kvartalsrapporterna är kvar eller inte ansågs därmed öppenheten uppfyllas för 

investerarna. Med hänvisning till vad jag nyss påpekat ovan i avsnitt 6.3.2 finns det dock 

ett orosmoment kring kraven rörande kurspåverkande information. För att öppenheten 

ska bli optimal för investerarna krävs att det kanske bättre preciseras när, var och hur 

den kurspåverkande informationen ska utges, så att det blir så klart som möjligt för både 

bolag och investerare.  

 

6.4.2 Segmentering utefter bolagens storlek 

Det skulle däremot enligt kompromissförslaget vara tillåtet att lagstifta om 

kvartalsrapportering, under särskilda omständigheter. Det skulle inte få innebära en 

oproportionerlig börda och innehållet måste vara till nytta för investerarna.190 Exakt hur 

det skulle avgöras huruvida en börda är proportionerlig eller inte framgår inte än av 

förslaget, men det överlämnas möjligtvis till medlemsstaterna själva att avgöra, om 

förslaget skulle röstas igenom. Vidare öppnar förslaget upp för segmentering av 

bolagen, vilket tål att diskuteras närmare. Konstateras kan först och främst att bolagen 

som uppfyller noteringskraven på exempelvis Stockholmsbörsen, med krav på totalt 

marknadsvärde av aktierna om 1 miljon euro, inte rör sig om några små familjeföretag. 

Att beteckna något bolag på Stockholmsbörsen som ”småbolag” kan redan i denna 

bemärkelse tyckas missvisande. 

 

Det kan konstateras att ett avskaffande av krav på kvartalsrapportering med största 

sannolikhet skulle lätta på den administrativa bördan, i synnerhet för små- och 

medelstora företag, så länge reglerna om utgivande av kurspåverkande information blir 

klara och tydliga. En intressant fråga är därför om avskaffandet av kravet i så fall ska 

                                                
189 Se ovan avsnitt 2.5.1. 
190 Se ovan avsnitt 2.5.3. 
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gälla för alla, eller om somliga företag fortfarande borde åläggas att kvartalsrapportera. 

Bör exempelvis de små- och medelstora företagen ha färre krav på sig? Hur ska det 

enhetligt kunna avgöras vilka företag som är just små, medelstora eller stora? Det 

senaste kompromissförslaget tycks gå i denna riktning, både med avseende på 

bestämmelserna om bördans proportionalitet och med tanke på att det ges en tillåtelse att 

ställa högre krav på finansiell information från finansiella institut. 

 

Segmenteringen skulle kunna komma att likna den som föreslagits för det nya 

redovisningsdirektivet från EU, där företagen kategoriseras som små, medelstora och 

stora företag och därmed träffas av olika hårda regler. I detta fall görs segmenteringen 

med hjälp av tröskelvärden för balansomslutning, nettoomsättning och genomsnittligt 

antal anställda.191 Intressant är dock att kommissionen tycks ha varit emot segmentering 

vid argumenteringen av det första ändringsförslaget till öppenhetsdirektivet, med 

motiveringen att det skulle vara förvirrande för investerarna att ha olika regler för 

samma marknadssegment.192 Enligt min mening kan det dock tyckas rimligt att inte 

samma krav kan ställas på alla bolag, stora som små. På samma sätt som det finns olika 

resurser hos hushållsspararen och den professionella investeraren, av vilka den mindre 

investeraren kan anses mer skyddsvärd, har olika stora bolag varierande möjligheter. Det 

kanske dessutom finns en större rädsla för marknadsmissbruk vad gäller de större 

bolagen, där mer pengar är i omsättning och informationen vanligtvis är svår att 

överblicka, varför jag kan tycka att det är mer motiverat att också kräva mer av dessa 

bolag. Kanske skulle en lättnad av den administrativa bördan för de mindre bolagen 

också kunna locka dem tillbaka till notering på de reglerade marknaderna. 

 

6.4.3 Inremarknads-aspekter 

Med avseende på de många nya direktiv som kommit tätt i följd gällande 

värdepappersmarknaden uppmärksammades vid genomförandet av öppenhetsdirektivet i 

Sverige vissa hinder mot att den dåvarande regleringen, med få lagstiftningsregler och 

strängare självreglering, skulle kunna vara kvar fullt ut, eftersom det skulle bli svårt att 

kombinera med den ökade EU-regleringen och syftet att uppnå en välfungerande inre 

marknad. Den ökade detaljeringsgrad som krävdes enligt direktiven och de nya 

bestämmelserna om tillsyn från behöriga myndigheter skulle leda till ökad 

                                                
191 Se ovan avsnitt 2.6. 
192 Se ovan avsnitt 2.5.1. 
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harmonisering till inre marknadens fördel, men även innebära en inskränkning på det 

nationella utrymmet för självreglering.193 På kvartalsrapportens område har det inte skett 

någon sådan inskränkning än, men kanske kommer det i framtiden att behövas om det 

beslutas om avskaffande av kvartalsrapporter inom EU. 

 

Det är sedan långt tillbaka fastställt att EU-rätten har företräde framför nationell lag och 

att medlemsstaterna har en lojalitetsplikt att lyda fördragen. Därför tycks det mig 

märkligt om det skulle tillåtas att självreglerande organ har kvar bestämmelser som inte 

är tillåtna att ha kvar i nationell lagstiftning, särskilt om den lagstiftning som finns 

tillgänglig att avskaffa inte haft någon egentlig effekt från början. I remissvaren från FI 

och Svenskt Näringsliv anges att de inte har något att invända mot avskaffandet av 

kvartalsrapporterna, eftersom förslaget i praktiken inte skulle innebära någon förändring 

för den svenska marknaden. Avskaffandet kunde godkännas så länge börserna 

fortfarande fick självreglera, vilket i praktiken skulle innebära att kravet fortfarande i 

praktiken skulle få vara kvar i Sverige. Jag håller med regeringen om att den 

konsekvensanalys som kommissionen gjorde i samband med ändringsförslaget var 

mycket bristfällig. 194 Hur skulle vi i Sverige kunna uppnå ändringsförslagets syfte med 

en minskad regelbörda för börsbolag, om bolagen i praktiken, på grund av kraven i 

börsernas regelverk, likväl tvingades att kvartalsrapportera? De förenklingar som det 

talades om för börsbolagen inom EU skulle inte svenska börsbolag i praktiken få åtnjuta. 

Troligt är enligt min mening att kommissionen valde att fortsatt tillåta kraven i börsernas 

regelverk i ett försök att vara tillmötesgående och få fler medlemsstater positivt inställda 

till förslaget genom att tillåta självreglering. Konsekvensen för svensk del blir emellertid 

att ändringsförslaget vad gäller kvartalsrapporterna är kraftlöst. Möjligtvis underskattade 

kommissionen även omfattningen och betydelsen av självregleringen på den svenska 

värdepappersmarknaden. 195  Främjandet av tillväxten och tillvaron för små och 

medelstora bolag har hög prioritet inom EU efter finanskrisen. Jag anser det märkligt om 

det faktum att ett regelverk bygger på självreglering innebär att det får utgöra hinder för 

någon av de fyra fria rörligheterna på den inre marknaden, varor, tjänster, kapital eller 

personer.  

 

                                                
193 Se ovan avsnitt 4.4.2. 
194 Se ovan avsnitt 2.5.2. 
195 Se ovan kapitel 4.  
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6.5 Balans mellan självreglering och lagstiftning  
 

6.5.1 Inledning 

Ett säkert konstaterande är att det är ostridigt att värdepappersmarknaden på något sätt 

ska regleras. Vad som däremot kan diskuteras är hur balansen bör vara mellan 

lagstiftningen och självregleringen. Tidigare har bland annat regeringen uttalat stöd för 

att självreglering kan ha fördelar framför traditionell lagstiftning, eftersom den lättare 

kan anpassas till den tekniska utvecklingen. Däremot bör grundläggande rättigheter och 

skyldigheter lagstadgas, för att nå balans mellan rättssäkerhet och flexibilitet.196 

 

6.5.2 Balansen utifrån ekonomisk teori 

På värdepappersmarknaden kan även balansfrågan ses som en avvägning mellan stat och 

marknad. Molander talar en del om balansen sett utifrån ekonomisk teori och om hur 

självreglering kan leda till en Pareto-effektiv jämvikt om vissa villkor är uppfyllda. Om 

staten börjar reglera områden där jämvikt redan finns kan effektiviteten skadas. Däremot 

kan jämvikt finnas, men ett statligt ingrepp ändå behövas. Det skulle exempelvis vara 

om marknadens beslut, trots att det leder till jämvikt just på marknaden, får andra 

oönskade externa effekter.197  

 

I ett försök att applicera detta synsätt på problematiken kring kvartalsrapporter skulle det 

kunna sägas, att en långsiktig konsekvens av kvartalsrapportering är att marknaden och 

samhällsekonomin kan skadas av ett kortsiktigt synsätt vid investeringsbeslut. Effekten 

av att det investeras kortsiktigt idag kanske inte innebär ett problem just nu, men kan få 

negativa effekter på lång sikt. Möjligtvis, i värsta fall, skulle det i det långa loppet kunna 

leda till fler finanskriser. Jag vill understryka att jag med detta inte menar att 

kvartalsrapportering var den ensamma faktorn bakom den senaste finanskrisen, men det 

kortsiktiga synsätt de leder till kan teoretiskt sett ha bidragit till skadan. Kanske skulle 

det därmed behöva göras en översyn av om självregleringen vad gäller kvartalsrapporter 

är skälig. 

 

                                                
196 Se ovan avsnitt 4.2.  
197 Se ovan avsnitt 4.3. 
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Hallsenius anser att kraven på kvartalsrapportering kan vara ett fall av överreglering.198 

Hur avgörs då om ett område är överreglerat? Klart är att förutsättningarna för en väl 

fungerande marknad skulle minska om det helt saknades regler och normer. Klart är 

även att en god reglering leder till en effektiv marknad, medan en dålig eller obefintlig 

reglering motverkar effektiviteten. Värdepappersmarknaden kan med andra ord inte stå 

utan stöd av regler, men det är även väsentligt att inte reglera sönder den.199 Min 

uppfattning är att obligatorisk kvartalsrapportering skulle kunna vara ett fall av 

överreglering, under förutsättning att det kan bevisas att det skadar effektiviteten på 

marknaden, leder till en skadlig kortsiktighet och förhindrar bolag från att börsnotera 

sig. 

 

6.5.3 Lagstiftning och självreglering av kvartalsrapporter 

När det gäller kvartalsrapporter har det konstaterats, i kapitel 2 och 5 ovan, att 

lagstiftningen om dessa rapporter står att finna i VpmL och till viss del i 

årsredovisningslagarna. På självregleringens sida är det de reglerade marknaderna som 

fastställer kravet på kvartalsrapporter i sina regelverk för emittenter. Dessutom finns FI:s 

föreskrifter som syftar till att komplettera lagstiftningen på området och Koden som har 

svenska aktiemarknadsbolag som målgrupp. Det står klart att de starkaste kraven på 

kvartalsrapportering finns i börsernas regelverk. VpmL erbjuder börsbolagen ett val 

mellan delårsredogörelse eller kvartalsrapportering i 16 kap. 6–7 §§. I verkligheten 

påverkas dock aldrig ett bolag som vill noteras på börsen av dessa paragrafer, eftersom 

börserna uppställer kraven på obligatorisk kvartalsrapportering i sina regelverk. För att 

få verka på börserna måste bolagen följa dessa regelverk.  

 

Den enda gång paragraferna i VpmL skulle komma till användning vore om börserna 

skulle ta bort sina krav, vilket i och för sig varit uppe som förslag år 2007 och även 

aktualiserats nyligen efter påtryckningar från börsbolagen. Det kan tyckas märkligt att 

lagstiftaren gett bolagen valet mellan delårsredogörelse och kvartalsrapport, eftersom 

alternativen inte tycks jämbördiga. En delårsredogörelse är inte ens en finansiell rapport, 

varför många bolag säkerligen skulle välja att utge en sådan istället för en 

kvartalsrapport med mer formkrav. Sammanfattningsvis konstaterar jag lite drastiskt att 

paragrafen om kvartalsrapportering i VpmL inte har någon som helst effekt i 

                                                
198 Se ovan avsnitt 3.4.2.1. 
199 Se ovan avsnitt 4.4.1. 
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verkligheten, förutom att den uppfyllde kraven enligt öppenhetsdirektivet när det 

infördes. Om paragrafen som gäller kvartalsrapportering skulle tas bort i VpmL skulle 

det, som läget ser ut i skrivande stund, säkerligen inte innebära någon skillnad alls, 

såvida de svenska börserna fortfarande innehar rätten att självreglera om just 

obligatorisk kvartalsrapportering. Det är det korta svaret på vilka effekter det skulle få 

att avskaffa lagkravet på kvartalsrapportering. Vad det däremot skulle kunna få för 

effekter för de olika aktörerna har framkommit av diskussionerna ovan.  

 

Det finns i min mening inget som talar för att självregleringen på 

värdepappersmarknaden är osund, trots att den ovannämnda diskussionen kring 

kortsiktighet som extern effekt kan vara intressant att fundera över. Flertalet aktörer och 

organ verkar för god sed och argumenterar för självregleringens fördelar. Den mest 

självklara fördelen med självreglering på värdepappersmarknaden är just att dess 

regelbildning inte föranleds av ett lika ”tungt maskineri” som lagstiftningsprocessen, 

vilket innebär en fördel på den dynamiska och ständigt utvecklande 

värdepappersmarknaden.200 Kanske särskilt idag, med de tendenser som finns med en 

snabbt utvecklande högfrekvenshandel och tekniska förändringar, är självregleringen ett 

värdefullt instrument.201 Marknaden är däremot långt ifrån perfekt idag, vilket inte minst 

utläses av den senaste tidens nyhetsrubriker. Det faktum att särskilt små företag 

undviker att börsnotera sig är ett växande bekymmer. Med all säkerhet skulle inte heller 

ett avskaffande av administrativa bördor vara den enda nödvändiga lösningen till det 

problemet.  

 

6.5.4 Avväganden inför öppenhetsdirektivets införande 

En intressant diskussion om självregleringens framtida roll fördes under genomförandet 

av öppenhetsdirektivet. Det framfördes att de krav som uppställdes i direktiven från EU 

oftare nödvändiggjorde lagstiftning, vilket skulle kunna leda till ett förminskande av 

utrymmet för självreglering. Utredningen med uppgift att genomföra direktivet ansåg att 

självregleringen hittills lett till en informationsgivning för börsbolag som höll hög 

standard. När direktivet skulle införas fanns det i Sverige redan en sträng självreglering 

på värdepappersmarknaden, som i vissa delar var strängare än själva direktivet krävde. 

Svårigheten vid genomförandet av direktivet var därför att säkerställa att 

                                                
200 Se ovan avsnitt 4.1. 
201 Se ovan avsnitt 3.6. 
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informationsgivningen inte blev sämre än den nivå den redan låg på. Genom att behålla 

en viss del av självregleringen skulle näringslivet kunna få mer spelrum att harmonisera 

på det nordiska planet. Ytterligare fördelar med självregleringen sades vara att den, 

oavsett om Sverige agerade hemmedlemsstat eller värdmedlemsstat till emittenten, 

omfattade samtliga emittenter som var noterade på reglerad marknad i Sverige, vilket 

skulle säkerställa att samma informationskrav gällde för alla noterade företag.202  

 

Slutligen bestämdes att den svenska lagen skulle anslutas till den nivå som 

öppenhetsdirektivet uppställde krav på, samtidigt som självregleringen tilläts behålla 

strängare regler. För regleringen av kvartalsrapporter, vilket jag redan nämnt, ledde detta 

till att paragrafen som infördes i stort sett blev utan praktisk verkan. Ett argument för 

denna lösning var att om lagstiftningen låg nära de krav som öppenhetsdirektivet 

uppställde, skulle de svenska företagen ha större chans att stå sig i konkurrensen 

gentemot de utländska konkurrenterna. Denna aspekt blir aktuell även idag, när de nya 

ändringsförslagen diskuteras. Det skulle sannolikt innebära en konkurrensnackdel för 

svenska aktiemarknadsbolag om de övriga europeiska börserna avskaffade kraven på 

kvartalsrapportering och kravet behölls i Sverige, oavsett om det behålls i självreglering 

eller lagreglering.  Något jag finner ytterst märkligt med remissvaren från FI och 

Svenskt Näringsliv gällande det första ändringsförslaget är att det bara konstateras att ett 

avskaffande av krav i lagstiftningen inte skulle få effekter i Sverige, eftersom kraven 

sannolikt skulle få vara kvar i börsens regelverk. Det förs ingen diskussion huruvida det 

faktum att kraven skulle kunna vara kvar i Sverige möjligtvis skulle innebära en 

konkurrensnackdel för svenska bolag.  

 

6.6 Övriga aktörers syn på kvartalsrapportering 
Stockholmsbörsens tidigare försök att ta bort kraven på kvartalsrapporter i sina 

noteringsavtal och utvecklingen som sker idag, med en arbetsgrupp som ser över kravet 

om kvartalsrapportering, är intressant på många sätt.203 För det första visar det att börsen 

inte är främmande för att avskaffa kvartalsrapporter, om det skulle anses nödvändigt. 

Stockholmsbörsen delar därmed inte nödvändigtvis samma syn på kvartalsrapportering 

som FI och Aktiespararna, som fortfarande anser att kvartalsrapporterna tillgodoser 

investerarna med värdefull information. Förslaget kan även tolkas som att 

                                                
202 Se ovan avsnitt 4.4.2. 
203 Se ovan avsnitt 3.4.2. och avsnitt 3.4.2.2. 
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Stockholmsbörsen inte påverkats, i denna aspekt, av sitt amerikanska ägande, vilket 

skulle kunna ha varit en möjlighet med tanke på den starka lagstiftning som finns kring 

kvartalsrapportering i USA. När kvartalsrapporterna nu återigen är i hetluften verkar det 

inte helt omöjligt att Stockholmsbörsen försöker sig på ett införande av större frivillighet 

kring dessa rapporter. Jag tolkar åtminstone Henrikssons uttalande som att han inte helt 

stänger ute den möjligheten, när han uttalar sig om att åtgärden att ta bort 

kvartalsrapporterna kan göras om de på spar- och investerarsidan också tycker att det 

vore bra.204 Han understryker därmed att Stockholmsbörsen inte enbart kan lyssna till de 

noterade bolagen, utan måste ta hänsyn till vad alla inblandade vill. Förutsättningen för 

att Stockholmsbörsen ska ta upp förslaget om ett avskaffande igen är därmed att fler 

röster höjs på investerarsidan för kvartalsrapporternas avskaffande.  

 

För att utförligt kunna svara på vilken betydelse kvartalsrapporterna har för analytikerna 

skulle det krävas en mer ingående undersökning av hur det går till när 

kvartalsrapporterna analyseras, vilket snarare vore ämne för en ekonomisk 

framställning. Kort kan däremot sägas att det står klart att analytikerna borde ha ett inte 

minst ekonomiskt intresse av att kvartalsrapporterna behålls, eftersom det ingår i deras 

arbete att utföra analyser av finansiella rapporter. Med tanke på att reglerna om 

offentliggörande av kurspåverkande information kvarstår kan det dock tänkas att det 

även utan kvartalsrapporterna skulle finnas arbete kvar för analytikerna att utföra. 

  

                                                
204 Se ovan avsnitt 3.4.2.2. 
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7 Slutsatser 
Det huvudsakliga målet med min framställning har varit att utröna vilken betydelse 

kvartalsrapportering har på den svenska värdepappersmarknaden idag, vilket bland annat 

har lett mig in på frågor om informationsgivning, administrativa bördor, transparens och 

regelbildande på värdepappersmarknaden. Nedan sammanställs de frågor jag under tiden 

fått svar på. 

 

 Vilket syfte ska kvartalsrapporterna fylla och vilka värden är de avsedda att 

skydda? 

Syftet med regelbunden finansiell information är att tillgodose marknadens aktörer med 

information och att verka för en transparent marknad. Informationen ska även räta ut den 

asymmetri som finns vad gäller börsbolagets information kontra investerarens. Särskilt 

när det gäller de mindre investerarna, såsom hushållsspararna, ska 

informationsgivningen fungera som en sorts investerarskydd och utgöra underlag för att 

investeraren kan fatta goda investeringsbeslut. Det finns även en rättviseaspekt bakom 

kvartalsrapporterna, nämligen att det är väsentligt att alla ska ha tillgång till samma 

information samtidigt på börsen.  

 

Kvartalsrapporterna ska även vara till hjälp i motverkandet av marknadsmissbruk. 

Genom att börsbolagen tvingas utge finansiella rapporter på regelbunden basis ska 

döljande av brottsliga handlingar undvikas, såsom skandalerna kring Enron lärt oss.  

 

Huruvida kvartalsrapporter uppfyller detta syfte är omdiskuterat. Även om det i och för 

sig skulle anse att syftet uppfylls, finns det andra aspekter som talar för att rapporterna 

ändå bör avskaffas. I ett större samhällsekonomiskt perspektiv kan det hävdas att 

kvartalsrapporteringen leder till en kortsiktig investeringshorisont. Kritiker menar att vi 

måste få ett mer långsiktigt perspektiv vid investerande för att marknaderna ska 

stabiliseras och ytterligare finanskriser ska kunna undvikas. Det är dessa åsikter som de 

senaste åren påverkat synen på kvartalsrapportering inom EU och till viss del legat 

bakom förslagen till avskaffande. Dessutom finns ett behov efter finanskrisen att få fart 

på tillväxten igen på den inre marknaden. Eftersom de små- och medelstora bolagen 

utgör den största delen av handeln på den inre marknaden är det viktigt att dessa bolag 

frodas. Slopande av administrativa bördor för bolagen, såsom kvartalsrapporteringar, 
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kan därför anses motiverat för att underlätta deras tillvaro och främja deras 

verksamheter.  

 

 Hur ser balansen mellan självreglering och lagstiftning ut på 

värdepappersmarknaden gällande kvartalsrapporter? 

I samband med öppenhetsdirektivets genomförande beslutades att lagstiftningen skulle 

läggas på samma nivå som direktivet krävde, men att självregleringen skulle tillåtas ha 

kvar sina strängare detaljregler. I VpmL finns i 16 kap. 6–7 §§ stadgat att bolagen kan 

välja att antingen utge en delårsredogörelse eller kvartalsrapporter. Dessa paragrafer är 

dock utan reell verkan för börsbolagen eftersom de i dagsläget inte får notera sig på 

Stockholmsbörsen eller NGM Equity utan kravet att kvartalsrapportera. Balansen är 

därmed sådan att självregleringen vad gäller krav på kvartalsrapporter för börsbolag är 

strängare än lagstiftningen. Den enda gången lagstiftningen faktiskt skulle bli aktuell för 

börsbolagen är om börserna skulle besluta att avskaffa kravet på kvartalsrapporter i sina 

regelverk, vilket Stockholmsbörsen även haft på förslag. I kritiken mot detta förslag 

nämndes dock att en effekt vore att börsbolagen skulle välja att utge delårsredogörelse 

istället för kvartalsrapporter, vilket inte skulle vara ett fullgott informationsalternativ för 

investerarna, eftersom delårsredogörelser ställer mycket lägre krav än kvartalsrapporter 

och dessutom inte är en finansiell rapport i reell mening.  

 

Det största problemet jag ser med självregleringen av kvartalsrapporter är ifall det 

kommer ett beslut från EU-nivå att kvartalsrapporter i nationella lagstiftningar bör 

avskaffas. Ett eventuellt behållande av kravet i självregleringen i ett sådant fall, med den 

verkliga effekten att alla börsbolag måste kvartalsrapportera för att få verka på de 

reglerade marknaderna, skulle gå direkt emot ett sådant beslut och göra att de 

bakomliggande syftena med ändringen i EU-rätten inte blir verklighet för bolag på den 

svenska marknaden. Jag anser inte detta förenligt med principen om EU-rättens 

företräde. Det borde vara effekten av en regel och inte var den regleras som avgör om 

EU-rätten efterföljs i detta fall. Dessutom skulle det möjligtvis kunna utgöra en 

konkurrensnackdel för svenska börsbolag och för den svenska börsens konkurrenskraft i 

sig om vi behåller krav som övriga medlemsstater avskaffar. Därför anser jag att om 

beslut kommer om ett avskaffande i nationella lagregler, borde även börserna vara 

tvungna eller åtminstone känna sig nödgade att följa detta beslut.  
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I övrigt anser jag självreglering vara ett bra komplement till lagstiftning på 

värdepappersmarknaden, just eftersom det är en marknad i ständig förändring som 

kräver flexibla instrument. Lagstiftningen kan i detta avseende få svårt att hänga med i 

den tekniska utvecklingen på samma sätt som självregleringen kan. Däremot är 

lagstiftningen viktig för att fastställa de grundläggande ramarna för 

värdepappersmarknaden och ge tyngd till och uppmärksamhet åt vissa bestämmelser. 

 

 Vad skulle hända om kraven på kvartalsrapportering avskaffades?  

Denna fråga bör uppdelas i två; vad ett avskaffande möjligtvis får för effekter för olika 

aktörer samt vad det får för faktiska konsekvenser i lagstiftningen.  

 

Möjliga effekter för börsbolagen 

Ett av syftena bakom förslagen att avskaffa kvartalsrapporterna har varit att lätta den 

administrativa bördan för små och medelstora företag. Sannolikt skulle också effekten 

av att slippa kvartalsrapportera för dessa bolag vara just lättande, men det kan även 

komma att få andra oönskade konsekvenser. Bolagen lyder nämligen fortfarande under 

regler som införts i samband med genomförandet av marknadsmissbruksdirektivet och 

prospektdirektivet och är därför bland annat skyldiga att till marknaden utge 

kurspåverkande information när sådan finns. Kvartalsrapporterna fångar många gånger 

upp denna information, men utan dessa regelbundna rapporter skulle bolagen behöva 

avgöra vid varje ny information om den är kurspåverkande och hur den ska redovisas för 

marknaden. Risken är att det kan bli stundtals svårt för bolagen och troligtvis krävs ändå 

en del resurser för att tillhandahålla den kurspåverkande informationen. En förutsättning 

för att den administrativa bördan verkligen ska lättas vid ett avskaffande av 

kvartalsrapportering är därför ett förtydligande av när, var och hur den kurspåverkande 

informationen ska redovisas. 

 

Möjliga effekter för investerarna 

Motviljan till ett avskaffande ligger i risken att investerarnas informationsbehov inte ska 

kunna tillfredsställas utan de regelbundna kvartalsrapporterna. Huruvida 

kvartalsrapporterna utgör nödvändig eller överflödig information kan dock diskuteras. 

Investeraren själv kommer troligtvis inte att anse att informationen är överflödig, 

eftersom det är naturligt att vi människor vill veta att vi har haft tillgång till all 

information när vi ska ta beslut. Däremot finns studier på att den mänskliga hjärnan inte 
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kan bearbeta finansiell information på ett önskvärt sätt och att för mycket information 

inte gör att vi fattar bättre beslut. Frågan är därför om inte investerarens behov är 

tillfredsställt genom de rapporter som krävs av bolagen utöver kvartalsrapporterna, 

såsom halvårsrapporter, årsredovisning och bokslutskommunikéer. Dessutom ska 

reglerna om utgivande av kurspåverkande information se till att investeraren får en 

löpande inblick i information som kan påverka investeringsbeslut. Dock finns även här 

en möjlig negativ effekt för investerarna, på samma sätt som för börsbolagen, om inte ett 

förtydligande sker av när, var och hur den kurspåverkande informationen ska ges ut. För 

investeraren kan det vara svårt att sålla bland den information som bolagen ger ut, och 

kanske leder det inte alls till att informationsöverflödet för investerarna stoppas. Om 

bolagen riskerar att sanktioneras på något sätt om inte all kurspåverkande information 

utges, och det på något sätt är oklart vilken information det är, kan bolagen kanske 

komma att utge mer information än nödvändigt. Det viktigaste borde dessutom vara att 

ge investerarna kvalitativ information. Marknaden och lagstiftaren borde därför, oavsett 

vad som beslutas om kvartalsrapporterna, satsa på att säkerställa att kvalitén på 

informationen som ges till investerarna, och inte på kvantiteten.  

 

Den faktiska effekten för regleringen av regelbunden finansiell information 

Det första ändringsförslaget från EU föreslog avskaffande av krav på 

kvartalsrapportering i alla nationella lagstiftningar. För Sveriges del skulle effekten av 

ett sådant avskaffande inte bli någon alls, ifall inte börserna också tvingades avskaffa 

sina krav i regelverken.  

 

Avslutningsvis är diskussionen om kvartalsrapportens betydelse ett i allra högsta grad 

aktuellt ämne. Beslut skulle till och med kunna fattas i skrivande stund, såväl på EU-

nivå som inom den svenska självregleringen. Min åsikt, efter att nu ha tillbringat en tid 

med frågan, är att det finns incitament för att vi i Sverige skulle klara ett avskaffande av 

kvartalsrapporter väl. För en så lyckad förändring som möjligt bör vi dock se upp med 

att inte istället på annat håll skapa administrativa bördor för bolagen och överflöd av 

information för investerarna, exempelvis genom att inte se över den information som 

fortfarande kvarstår för börsbolagen att rapportera. Sist men inte minst efterfrågar jag en 

självreglering på den svenska värdepappersmarknaden som så långt möjligt även 

anpassar sig efter förändringarna inom EU-rätten, så att svenska bolag fullt ut kan 

åtnjuta de för bolagen åsyftade fördelarna med den inre marknaden.  
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Källförteckning 
 

Lagstiftning 
EU/EG/EEG-lagstiftning 

 Direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom 

värdepappersområdet.  

 Direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell 

notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper 

 Direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig 

marknadspåverkan 

 Direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om prospekt som skall offentliggöras när 

värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 

2001/34/EG 

 Direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och 

om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG 

 Direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven 

angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en 

reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder 

 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén och Regionkommittén, Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att 

stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden Gemensamma insatser för 

att skapa ny tillväxt (KOM(2011) 206 slutlig) 

 Kommissionens förslag, av den 25 oktober 2011, till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven 

angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en 

reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG 

(COM(2011)0683-C7-0380/2011-2011/0307(COD)) 

 Europaparlamentets förslag till betänkande, av den 26 mars 2012, om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om 

harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper 

är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens 

direktiv 2007/14/EG (COM(2011)0683-C7-0380/2011-2011/0307(COD)) 
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    Europeiska centralbankens yttrande av den 10 februari 2012 om ett förslag till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om 

harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper 

är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens 

direktiv 2007/14/EG (CON/2012/10) (2012/C 93/02) 

    Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 

Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to 

information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market 

and Commission Directive 2007/14/EC – Presidency compromise 

 MEMO/11/734 av den 25 oktober 2011 

 MEMO/11/716 av den 20 oktober 2011, Review of the Markets in Financial Instruments 

Directive (MiFID): Frequently asked questions 

 

Svensk lagstiftning 

 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 

 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 

 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 

 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

 

Upphävd lagtext 

 Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet 

 

Svenskt offentligt tryck 
Propositioner 

 Prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m 

 Prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 

 Prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden 

 Prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag m.m 

 

Betänkanden 

 SOU 1989:72 (Del 1) Värdepappersmarknaden i framtiden 

 SOU 2003:22 Framtida finansiell tillsyn 

 SOU 2006:50 En ny lag om värdepappersmarknaden 

 SOU 2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden – supplement 

 Ds 2006:6 Informationskrav i noterade företag m.m 
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Övrigt offentligt tryck 

 Faktapromemoria 2011/12:FPM40, Ändrade informationskrav i noterade företag, m.m. 

 Faktapromemoria 2011/12:FPM42, Förslag till EU-direktiv om företagens offentliga 

redovisning 

 

Övrigt tryck 
Finansinspektionen 

 FI Dnr 07-7036, Synpunkter på förslag till nya informationsregler, 2007-11-01 

 FI Dnr 11-1971, Vägledning: Börsbolag, 2011-12-19 

 FI Dnr 11-12730, Remissvar: Direktivförslaget om ändringar av det s.k 

öppenhetsdirektivet (2004/109/EG), Fi2011/4669, 2012-01-03 

 FFFS 2007:17, Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser, 

beslutade den 6 juli 2007, ISSN 1102-7460, Finansinspektionens författningssamling 

 

Näringslivets börskommitté 

 Remissyttrande, Betänkandet Framtida finansiell tillsyn (SOU 2003:22), 2003-05-05 

 

Riksbanken 

 Riksbankens årliga publikation, Den svenska finansmarknaden, 2012 

 

Svenska Fondhandlareföreningen 

 Sammanfattning EU-reglering, 2012-09-01 

 

Svenskt Näringsliv 

 SN Dnr: 231/2011, Remissvar, Direktivförslaget om ändringar av det s.k. 

öppenhetsdirektivet (2004/109/EG), 2012-01-20 

 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund 

 Reviderade informationsregler för de marknadsnoterade bolagen i Norden, 2007-12-05 

 

Självreglering 
• Regelverk för emittenter, NASDAQ OMX Stockholm, gällande från och med den 1 

februari 2012 

• Regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity, gällande från och 

med den 1 juli 2012 
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• Svensk kod för bolagsstyrning, gällande från 1 februari 2010 
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