
Examensarbete i företagsekonomi 
 

Civilekonomprogrammet  
 
 
 
 
 
 

Framvagnen – en berättelse om företaget  
− Läsbarhetens betydelse för berättande information  

 
 
 
 
 

Malin Andersson 
Marie Norrgård 

 
 
 

 
Handledare: 

 Sven-Arne Nilsson 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vårterminen 2015 
ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--15/01934--SE 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
Linköpings universitet 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Titel: 
Framvagnen – en berättelse om företaget – Läsbarhetens betydelse för berättande information 

 
English title: 

The-state-of-the-company report – the story about the company – The importance of readability for narrative 
information 

 
Författare: 

Malin Andersson & Marie Norrgård 
 

Handledare: 
Sven-Arne Nilsson  

 
Publikationstyp: 

Examensarbete i företagsekonomi 
Civilekonomprogrammet  

Avancerad nivå, 30 högskolepoäng 
Vårterminen 2015 

ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--15/01934--SE 
 

Linköpings universitet 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 

www.liu.se 



	   	  

SAMMANFATTNING 
Författare:  Malin Andersson och Marie Norrgård 
 
Handledare:  Sven-Arne Nilsson 
 
Titel:  Framvagnen – en berättelse om företaget - Läsbarhetens betydelse 

för berättande information  
 
Bakgrund och problem: Företag ägnar idag betydande utrymme i sina årsredovisningar till 

berättande information som ska ge investeraren en helhetsbild av 
företaget och dess verksamhet, vilket ska öka användbarheten vid 
beslutsfattande. Investerare värderar den kontextuella 
informationen högt men anser samtidigt att den saknar aktualitet 
och objektivitet. Ett problem med den berättande informationen är 
att företagen kan framställa sina prestationer och framtidsutsikter 
på ett opportunistiskt sätt. Med utgångspunkt i att framvagnen 
består av berättande information och är en viktig del av företags 
årsredovisning är det av vikt att undersöka framvagnen. 
Läsbarheten av den berättande informationen har visats påverka 
icke-professionella investerare i en bedömnings- och 
beslutssituation, varför det är intressant att undersöka hur 
framvagnens läsbarhet påverkar investeringsbeslutet.  

 
Syfte:  Syftet är att förstå hur framvagnen används som 

kommunikationskanal och förklara hur interaktionen mellan 
framvagnens läsbarhet och nivån på de finansiella nyheterna, 
positiva respektive negativa, påverkar icke-professionella 
investerares investeringsbeslut.  

 
Metod: Studien utgår från både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. För 

att förstå hur framvagnen används som kommunikationskanal har 
vi genomfört semistrukturerade intervjuer, med en projektledare 
för årsredovisningen och två användare av framvagnen för få att 
deras syn på sambandet mellan framvagnen och de resterande 
delarna av årsredovisningen samt vikten av läsbarheten av och 
tilliten till framvagnen. Vi genomförde ett experiment på 
tredjeårsstudenter på civilekonomprogrammet vid Linköpings 



	   	  

universitet där vi undersökte hur interaktionen mellan framvagnens 
läsbarhet och nivån på de finansiella nyheterna, positiva respektive 
negativa, påverkar icke-professionella investerares 
investeringsbeslut.  

 
Slutsats:  Vi fann att framvagnen används för att kommunicera en berättelse 

om företaget men även för att sätta de finansiella rapporterna i ett 
tydligare sammanhang, vilket ska ge investeraren en känsla för 
varför den ska investera i företaget. En högre läsbarhet av 
framvagnen underlättar kommunikationen mellan företaget och 
dess investerare då samtliga investerare förstår informationen 
samtidigt som det undermedvetet ökar tilliten till informationen. 
Experimentet indikerade att läsbarheten i kombination med nivån 
på de finansiella nyheterna har en viss påverkan på icke-
professionella investerares sannolikhet att investera och tillit till 
informationen. En framvagn med en högre läsbarhet som 
innehåller positiva finansiella nyheter torde öka icke-
professionella investerares sannolikhet att investera i företaget. 
När framvagnen har en högre läsbarhet har de icke-professionella 
investerarna en större tillit till de positiva finansiella nyheterna. 
Har framvagnen däremot en lägre läsbarhet har de icke-
professionella investerarna en större tillit till de negativa 
finansiella nyheterna.  

 
Nyckelord:  Berättande information, framvagn, årsredovisning, 

kommunikation, läsbarhet, bearbetningsflyt, investeringsbeslut 

  



	   	  

ABSTRACT 
Authors:  Malin Andersson and Marie Norrgård  
  
Supervisor:  Sven-Arne Nilsson 
 
Title:  The-state-of-the-company report – the story about the company -

The importance of readability for narrative information 
  
Background & Problem: Today, companies devote significant space in their annual reports 

to narrative information, which provide investors with a complete 
picture of the company and its operations. The narrative 
information enhances the documents’ decision usefulness. 
Investors consider the contextual information valuable even 
though it is lacking timeliness and objectivity. One problem with 
the narrative information is that companies can present their 
achievements and prospect in a favourable way. Because the-state-
of-the-company report consists of narrative information and is a 
significant part of the annual report it is of importance to explore. 
The readability of the narrative information has been shown to 
influence non-professional investors’ investment decision, 
therefore it is of interest to explore how the readability of the-state-
of-the-company report influences the investment decision.  

 
Aim:   The aim is to understand how the-state-of-the-company report is 

used as a communication channel and to explain how the 
interaction between the readability of the state-of-the-company 
report and the level of financial news, positive or negative, 
influence investors’ decisions.  

 
Method: The study is based on both a qualitative and a quantitative method. 

We conducted semi-structured interviews to understand how the-
state-of-the-company report is used as communication channel. 
Interviews were conducted with a project manager for the annual 
report and two users of the state-of-the-company report. The 
purpose with the interviews were to get their view of the 
relationship between the state-of-the-company report and the 
financial reporting part of the annual report, as well as the 
importance of the readability of and reliance on the state-of-the-



	   	  

company report. We have conducted an experiment on third grade 
business students at Linköping University to explain how the 
interaction between the readability of the state-of-the-company 
report and the level of financial news, positive or negative, 
influence non-professional investors’ investment decisions.  

 
Conclusion:  We found that the state-of-the-company report is used to 

communicate a story about the company, but also to contextualize 
the numbers, which gives the investor a sense of why they should 
invest in the company. A higher readability of the-state-of-the-
company report enhances the communication between the 
company and its investors, since all investors can comprehend the 
information at the same time as it subconsciously increases their 
reliance on the information. The experiment indicated that the 
readability, in combination with the level of financial news 
(positive or negative), has some influence on non-professional 
investors’ likelihood to invest and their reliance on the 
information. A state-of-the-company report with a higher 
readability consisting positive financial new should increase non-
professional investors’ likelihood to invest. When the state-of-the-
company report has higher readability, non-professional investors 
have a greater reliance on the positive financial news. If the state-
of-the-company report instead has lower readability, non-
professional investors have a greater reliance on the negative 
financial news. The readability has not the same influence on 
professional investors because they have a more critical 
perspective on the state-of-the-company report.  

 
Keyword:  Narrative information, state-of-the-company report, annual report, 

communication, readability, processing fluency, investment 
decision 

  



	   	  

FÖRORD 
Efter en lång och intensiv termin står vi äntligen vid mållinjen. Vi vill först och främst rikta 
ett stort tack till våra respondenter och deltagare, utan er hade den här studien inte varit 
genomförbar. Vi vill också rikta ett hjärtligt tack till vår handledare Sven-Arne Nilsson för 
hans värdefulla kommentarer och tips längst vägen. Vi vill också passa på att tacka våra 
opponentgrupper för deras konstruktiva kommentarer. Tack Jörgen Carlsson för att vi fick 
låna din och dina studenters tid! Varmt tack till Emmeli Runesson för inspiration och för att 
du introducerade oss till ämnet! 

Vi vill också rikta ett varmt tack till Cecilia Bernabo för genomläsning samt värdefulla 
kommentarer och tips. Ett stort och hjärtligt tack till Nellie Berntsson för att du alltid har 
funnits där som moraliskt stöd och för din värdefulla genomläsning och konstruktiva 
kommentarer. Tack för att du alltid får oss att skratta! Varmt tack till Ester Robertsson och 
Sara Gustafsson för trevliga onsdagskvällar och avbrott i uppsatsarbetet! 

Ett stort tack till våra familjer för att ni alltid finns där och tror på oss, ni är ovärderliga! Ett 
speciellt tack till Erik Andersson för gedigen häftning! 

Sist, men absolut inte minst, vill vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete och fyra år av 
vänskap, skratt och glädje! 

Trevlig läsning! 

En solig, men blåsig, klippa vid Vänern, 2015-05-23 

	  

	  
	  
Malin Andersson	   Marie Norrgård	  
 
	   	  



	   	  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INLEDNING	  ................................................................................................................................................	  1	  

1.1 BAKGRUND .....................................................................................................................................1	  
1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................3	  
1.3 STUDIENS SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR ...................................................................................6	  
1.4 DISPOSITION ...................................................................................................................................7	  

2. VETENSKAPLIG METOD	  ......................................................................................................................	  9	  
2.1 FORSKNINGSANSATS OCH FORSKNINGSSTRATEGI .........................................................................9	  
2.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN ......................................................10	  
2.3 LITTERATURSÖKNINGSPROCESSEN ..............................................................................................11	  

2.3.1 Tillvägagångssätt	  ..............................................................................................................................................	  11	  
2.3.2 Källkritik	  ...............................................................................................................................................................	  11	  

3. TEORETISK REFERENSRAM	  ...........................................................................................................	  13	  
3.1 REDOVISNING SOM EN KOMMUNIKATIONSPROCESS ....................................................................13	  
3.2 ÅRSREDOVISNINGEN SOM KOMMUNIKATIONSKANAL .................................................................14	  

3.2.1 Berättande kommunikation	  ............................................................................................................................	  14	  
3.2.2 Intryckshantering	  ...............................................................................................................................................	  15	  

3.3 INVESTERARES INFORMATIONSINSAMLING ..................................................................................16	  
3.4 BEARBETNING AV INFORMATION .................................................................................................17	  

3.4.1 Heuristic-systematic model of information processing	  .......................................................................	  17	  
3.4.2 Hur bearbetningsflyt påverkar individer	  ..................................................................................................	  17	  

3.5 FRIVILLIGA UPPLYSNINGARS LÄSBARHET ....................................................................................19	  
3.5.1 SEC:s A Plain English Handbook	  ...............................................................................................................	  19	  
3.5.2 Hur läsbarheten påverkar investerarna	  ...................................................................................................	  19	  

3.6 HYPOTESFORMULERING ...............................................................................................................21	  
4. EMPIRISK METOD	  ................................................................................................................................	  23	  

4.1 ELECTROLUX SOM FALLFÖRETAG ................................................................................................23	  
4.2 INTERVJUER ..................................................................................................................................23	  

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer	  ........................................................................................................................	  23	  
4.2.2 Urval av respondenter	  .....................................................................................................................................	  23	  
4.2.3 Datainsamling	  .....................................................................................................................................................	  25	  
4.2.4 Analysmetod	  ........................................................................................................................................................	  26	  

4.3 EXPERIMENT .................................................................................................................................26	  
4.3.1 Design	  ....................................................................................................................................................................	  26	  
4.3.2 Oberoende variabler	  ........................................................................................................................................	  27	  
4.3.3 Beroende variabler	  ...........................................................................................................................................	  28	  
4.3.4 Deltagare	  ..............................................................................................................................................................	  29	  
4.3.5 Genomförande	  ....................................................................................................................................................	  32	  

4.4 FORSKNINGSETISKA ASPEKTER ....................................................................................................33	  
4.4.1 Intervjuer	  ..............................................................................................................................................................	  33	  
4.4.2 Experiment	  ...........................................................................................................................................................	  33	  

5. EMPIRISKA RESULTAT– INTERVJUER	  .......................................................................................	  35	  
5.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RESPONDENTERNA ....................................................................35	  
5.2 FRAMVAGNEN UR ETT FÖRETAGS PERSPEKTIV ............................................................................35	  

5.2.1 Framvagnens roll och dess samband med resterande delar i årsredovisningen	  ......................	  35	  
5.2.2 Framvagnens tillförlitlighet	  ...........................................................................................................................	  36	  
5.2.3 Framvagnens läsbarhet	  ...................................................................................................................................	  36	  

5.3 FRAMVAGNEN UR ANVÄNDARNAS PERSPEKTIV ...........................................................................38	  
5.3.1 Framvagnens roll och dess samband med resterande delar i årsredovisningen	  ......................	  38	  
5.3.2 Framvagnens tillförlitlighet	  ...........................................................................................................................	  39	  
5.3.3 Framvagnens läsbarhet	  ...................................................................................................................................	  40	  



	   	  

5.4 Sammanfattning	  .....................................................................................................................................................	  41	  
6. ANALYS AV INTERVJUER	  .................................................................................................................	  43	  

6.1 SKAPANDET AV FRAMVAGNEN .....................................................................................................43	  
6.1.1 Att välja ut berättelsens fabler	  .....................................................................................................................	  43	  
6.1.2 Att skriva texten till berättelsen	  ...................................................................................................................	  45	  

6.2 ANVÄNDANDET AV FRAMVAGNEN ...............................................................................................46	  
6.2.1 Att tolka berättelsen	  ..........................................................................................................................................	  46	  
6.2.2 Att använda berättelsen	  ..................................................................................................................................	  47	  

6.3 SAMMANFATTNING ......................................................................................................................49	  
7. ANALYS AV EXPERIMENTET	  ..........................................................................................................	  51	  

7.1 EXTREMVÄRDEN OCH NORMALFÖRDELNING ...............................................................................51	  
7.2 VARIANSANALYS SOM ANALYSMETOD ........................................................................................52	  
7.3 KONTROLL AV VARIATIONERNA ..................................................................................................52	  

7.3.1 Läsbarhet	  ..............................................................................................................................................................	  52	  
7.3.2 Finansiella nyheter	  ...........................................................................................................................................	  55	  

7.4 VILJAN ATT INVESTERA ................................................................................................................56	  
7.5 TILLIT TILL INFORMATIONEN .......................................................................................................58	  
7.6 HYPOTESPRÖVNING ......................................................................................................................61	  

7.6.1 Hypotes 1	  ..............................................................................................................................................................	  61	  
7.5.2 Hypotes 2	  ..............................................................................................................................................................	  61	  

7.7 KOMPLETTERANDE ANALYSER ....................................................................................................62	  
7.7.1 Viljan att investera	  ............................................................................................................................................	  62	  
7.7.2 Tillit till informationen	  ....................................................................................................................................	  63	  

7.8 EXPERIMENTET I FÖRHÅLLANDE TILL BEFINTLIG FORSKNING .....................................................66	  
7.8.1 Viljan att investera	  ............................................................................................................................................	  66	  
7.8.2 Tillit till informationen	  ....................................................................................................................................	  66	  

8. SLUTSATSER	  ...........................................................................................................................................	  69	  
8.1 FRAMVAGNEN – ÄVEN EN BERÄTTELSE OM FÖRETAGET .............................................................69	  
8.2 LÄSBARHET, FINANSIELLA NYHETER OCH TILLIT TILL INFORMATION – ETT KOMPLEXT SAMSPEL
 ............................................................................................................................................................71	  
8.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ..............................................................................................73	  

9. DISKUSSION	  .............................................................................................................................................	  75	  
KÄLLFÖRTECKNING	  ....................................................................................................................................	  	  
BILAGOR	  ............................................................................................................................................................	  	  

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE FÖRETAGSSSIDAN .....................................................................................	  
BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE ANVÄNDARSIDAN. ....................................................................................	  
BILAGA 3 – EXEMPEL PÅ VARIATIONER AV LÄSBARHETEN I EXPERIMENTET .......................................	  
BILAGA 4 – LÄGRE LÄSBARHET VARIATIONEN ......................................................................................	  
BILAGA 5 – HÖGRE LÄSBARHET VARIATIONEN .....................................................................................	  
BILAGA 6 – POSITIVA FINANSIELLA NYHETER VARIATIONEN ................................................................	  
BILAGA 7 – NEGATIVA FINANSIELLA NYHETER VARIATIONEN .............................................................	  
BILAGA 8 – FRÅGEFORMULÄR EXPERIMENTET ......................................................................................	  

  



	   	  

FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 
 
FIGUR 1 THE MATRIX OF COMMUNICATION ............................................................................ 13 
 
FIGUR 2 2X2 BETWEEN-SUBJECTS DESIGN ................................................................................ 26 
 
FIGUR 3 GRUPPDESIGN ................................................................................................................... 31 
 
FIGUR 4 EXPERIMENTETS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................. 32 
 
FIGUR 5 FRAMTIDSUTSIKTER ....................................................................................................... 56 
 
FIGUR 6 FRAMVAGNEN I KOMMUNIKATIONSPROCESSEN ................................................... 70 
 
 
 
TABELL 1 GENOMFÖRDA INTERVJUER ......................................................................................... 25 
 
TABELL 2 GRUPPÖVERSIKT .............................................................................................................. 32 
 
TABELL 3 ÖVERSIKT INTERVJUPERSONER ................................................................................... 35 
 
TABELL 4 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER ......................................................................... 41 
 
TABELL 5 DESKRIPTIV STATISTIK FÖR LÄSBARHETEN ............................................................ 53 
 
TABELL 6 DESKRIPTIV STATISTIK FÖR LÄSBARHETEN FÖR KONTROLLGRUPPEN .......... 53 
 
TABELL 7 KONTROLL AV VARIATIONERNA AV LÄSBARHETEN ............................................ 55 
 
TABELL 8 DESKRIPTIV STATISTIK FÖR VILJAN ATT INVESTERA SAMT  
 HYPOTESPRÖVNING H1A OCH H1B .............................................................................. 58 
 
TABELL 9 DESKRIPTIV STATISTIK FÖR VILJAN ATT INVESTERA FÖR  
 KONTROLLGRUPPEN ....................................................................................................... 58 
 
TABELL 10 DESKRIPTIV STATISTIK FÖR TILLIT TILL INFORMATIONEN SAMT 

HYPOTESPRÖVNING H2 .................................................................................................. 60 
 
TABELL 11 DESKRIPTIV STATISTIK FÖR TILLIT TILL INFORMATIONEN FÖR 

KONTROLLGRUPPEN ....................................................................................................... 60 
 
TABELL 12 KOMPLETTERANDE ANALYS FÖR VILJAN ATT INVESTERA ................................ 63 
 
TABELL 13 KOMPLETTERANDE ANALYS FÖR TILLIT TILL INFORMATIONEN ...................... 65 
 
 
 



	   1 

1. INLEDNING 
öreställ dig att du och din bästa vän sitter framför datorn och ska boka en 
gemensam semesterresa. Ni drömmer om en avkopplande vecka där ni bara kan 
vila upp er och njuta av varandras sällskap. Tillsammans bläddrar ni bland resor 

till både storstäder och sandstränder. På hemsidan berättas det om storstaden Rom där det 
lockas med bilder på vackra Colosseum och Sankt Peterskyrkan, samtidigt som det skrivs om 
de fantastiska dofterna från det italienska köket. Det berättas också om semesterparadiset 
Split där ni fångas av bilder på den kritvita stranden, de vackra segelbåtarna och det 
klarblåa havet. Ni diskuterar om ni vill till storstaden och njuta av god mat, shopping och 
sevärdheter eller om ni vill till sandstranden och njuta av en bra bok, fruktiga drinkar och 
många dopp i havet. Båda verkar lika underbara och avkopplande. Det är lite som att stå vid 
frysdisken i mataffären och välja vilken glassmak man ska köpa när man egentligen vill ha 
alla smaker. För att ni äntligen ska kunna trycka på den där bokaknappen och komma ett steg 
närmre er semesterresa letar ni desperat efter ytterligare information som ska hjälpa er att 
avgöra om det är till storstaden eller sandstranden ni vill åka. Problemet är bara att desto 
mer ni läser om de olika resmålen, desto osäkrare blir ni. Allt verkar lite för bra för att vara 
sant och alla lovar att deras destination är den bästa. Frågan ni ställer er är om det är 
storstaden och pulsen eller sandstranden och solstolen som ger er den maximala 
avkopplingen och bästa semesterveckan.  

1.1 Bakgrund 
”För det första har årsredovisningarna blivit betydligt mer omfattande. För det andra 
innehåller de mindre information”, påstår Marton (2014) i en krönika i tidningen Balans. Det 
motsägelsefulla i Martons påstående väckte vårt intresse. Vid en första anblick kan det kännas 
paradoxalt att mer omfattande information även kan innebära mindre information. En 
undersökning gjord av PwC (2008) visar att företag ägnar betydande utrymme i sina 
årsredovisningar till berättande information, som tillsammans med den finansiella 
informationen ska ge investeraren en helhetsbild av företaget och dess verksamhet. 70 % av 
483 företag på Financial Times Global 500 lista ägnade mer än 60 % av sin årsredovisning till 
den kompletterande berättande informationen. I en opinionsundersökning gjord av Chartered 
Institute of Management Accountants (CIMA, 2009) svarade nio av tio att företagens 
rapporter är mer komplexa än vad de behöver vara. Dessutom svarade 94 % att komplexiteten 
har ökat under de senaste fem åren. Enligt CIMA beror den ökade komplexiteten i de 
finansiella rapporterna på att vi lever i en mer komplex värld där teknologi, globalisering och 
komplicerade organisationsstrukturer kräver mer invecklade ramverk. Baretta och Bozzolan 
(2008) hävdar att på grund av den ökade komplexiteten behövs det idag fler berättande 
förklaringar för att komplettera och ge substans till de finansiella rapporterna. Med andra ord 

F 
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handlar det idag inte enbart om de faktiska siffrorna. Financial Reporting Council (FRC, 
2009) framhåller att det idag finns ett behov för företagen att dessutom lägga fokus på att 
säkerställa att deras berättande och kompletterande information håller hög kvalité.  
 
Marton (2014) anser att företag har en tendens att använda sig av allmänt hållna begrepp i 
sina texter, som dessutom ofta är skrivna i positiva ordalag för att skapa en viss känsla och 
bild av företaget. Problemet som han ser med de allmänt hållna begreppen är att de inte säger 
någonting om vad företaget gör vilket har lett till att den ökade mängden text inte längre är 
lika informativ. I intervjuer med aktörer på finansmarknaden fann Hjelström, Hjelström och 
Sjögren (2014) att information ansågs användbar vid beslutfattande om den antingen 
bekräftade eller förkastade den tidigare uppfattningen aktören hade om företaget.  

PwC:s (2008) undersökning visar att det finns ett gap mellan vikten av den kontextuella 
informationen och informationens lämplighet. Investerarna värderar kontextuell information 
högt, men anser att den saknar aktualitet och objektivitet. På grund av gapet vänder sig såväl 
investerare som analytiker istället till andra källor för att få tillgång till information. Enligt 
FRC (2009) är ett av problemen med företagens rapporter att de idag riktar sig till för många 
olika typer av användare. Det krävs att företagen ändrar sitt fokus och ser till att rapporterna 
återigen fyller sitt primära syfte, nämligen att ge investerare information som ska vägleda dem 
när de ska fatta sina allokeringsbeslut och utvärdera företagsledningen. 

New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA, 2011) tillsammans med Institute of 
Chartered Accountants of Scotland hävdar i en rapport att det på senare tid inom 
gemenskapen för finansiell rapportering har väckts en oro över att de finansiella rapporterna 
blir allt längre. Vidare anser de att när de finansiella rapporterna innehåller mycket 
information riskerar användarna att missa de viktiga budskapen. Dock fann Hjelström et al. 
(2014) i sina intervjuer inga indikationer på att aktörerna ansåg att informationen som de 
tillhandahållits var överdriven eller onödig. Snarare var intrycket att det aldrig kan finnas för 
mycket information då dessa aktörer inte anser att det blir problematiskt med mycket 
information. Anledningen är att det i deras arbete ingår att följa företaget, vilket innebär att de 
är välbekanta med företaget och därmed vet vilken information de letar efter. Ytterligare 
information ses istället som en potentiell resurs eftersom det är viktigt för vissa aktörer att 
identifiera och förstå den information som inte redan är inkluderad i aktiepriser. 
 
En försämrad relevans av företagens rapportering är ett annat problem som användarna av de 
finansiella rapporterna lyfter fram i FRC:s (2009) rapport. Enligt FRC indikerar användarnas 
oro över relevansen på att såväl företagen som normgivare behöver tänka om och utvärdera 
vilken information som ska inkluderas i årsredovisningen. Bloomfield (2012) argumenterar 
för att normgivarna uppmuntrar företag att upplysa om all information som skulle kunna vara 
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relevant, men de misslyckas med att förhindra att företagen upplyser om sådant som inte 
tillför någon ny information. Marton (2014) påpekar dock att det enligt honom finns utrymme 
och möjlighet för företagen att inom dagens ramverk lämna mer faktabaserad information och 
minska ner på de långa texterna med positiva och oprecisa begrepp. 

1.2 Problemformulering 
Merkl-Davies och Brennan (2007) hävdar att den ökade betydelsen av beskrivande delar i 
företagsdokument är en möjlighet för företagen att minska informationsasymmetrin. 
Dessutom anser de att genom att presentera mer detaljerad information och kompletterande 
förklaringar kan även dokumentens användbarhet vid beslutsfattande öka. Flera studier har 
visat att det kan finnas en rad olika informationskällor, såväl muntliga som skriftliga, som 
aktörer på finansmarknaden anser är relevanta och användbara. Exempelvis fann Roger och 
Grant (1997) att de oreglerade delarna i årsredovisningen är viktiga och att analytiker 
använder sig av den informationen. Även Jameson (2000) poängterar att den berättande 
kommunikationen har blivit allt viktigare. Vidare fann Barker och Imam (2008) i intervjuer 
med analytiker på säljsidan att information som inte är hämtad i de finansiella rapporterna 
karaktäriseras som ett sätt att kontextualisera och ge innebörd till den finansiella 
informationen. Slutligen lyfter även Aerts (2005) och Merkley (2014) fram att 
årsredovisningens berättande delar ska ge en förklaring till den finansiella informationen och 
minska gapet mellan den finansiella informationen och företagets verksamhet.   
 
De beskrivande delarna möjliggör dock enligt Merkl-Davies och Brennan (2007) att företagen 
kan presentera sina finansiella prestationer och utsikter på bästa sätt. De anser att möjligheten 
till att göra opportunistiska och godtyckliga upplysningsval i kombination med att de 
beskrivande delarna i stor utsträckning är oreglerade, möjliggör det som brukar kallas 
impression management. Impression management kommer hädanefter benämnas som 
intryckshantering. I kontexten för företagsrapportering definieras intryckshantering som ”[…] 
a process in which managers select the information to release and present it in a way that 
distort readers’ perceptions of corporate achievements” (García Osma & Guillamón-Saorín, 
2011, s. 187).  
 
Tidigare forskning inom intryckshantering i rapporteringssammanhang har fokuserat på att 
undersöka hur upplysningars readability, hädanefter läsbarhet, påverkar investerares 
bedömningar och beslut. Läsbarhet kan definieras som ”[…] the ease of comprehension or 
understanding of written matter” (Smith & Smith, 1971, s. 554).  
 
Med utgångspunkt i att en ökad komplexitet har lett till allt längre dokument har den tidigare 
forskningen undersökt hur företagsdokumentens längd och läsbarhet påverkar investerare. 
Exempelvis undersökte You och Zhang (2009) marknadens reaktion på 10-K rapporter. 10-K 
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rapporter är en form av årsredovisning som U.S. Securities and Exchange Commission kräver 
av amerikanska börsnoterade företag (SEC, 2009). You och Zhang (2009) fann att ju längre 
rapporterna var desto mer underreagerade marknaden på informationen. Deras resultat tyder 
på att längden har en påverkan på investerares förmåga att bearbeta och inkludera 
informationen i prissättningen. Det påvisades av Li (2008) att företag med lägre resultat har 
årsredovisningar med en lägre läsbarhet. Vidare fann han även stöd för att företag vars 
årsredovisningar har en högre läsbarhet har mer ihållande positiva resultat. Därför 
argumenterar han för att resultaten av studien tyder på att företagsledningen opportunistiskt 
kan strukturera årsredovisningen på ett sätt som döljer ogynnsam information för 
investerarna.  
 
I ett försök att göra upplysningar mer informativa och läsbara har SEC (1998) gett ut A Plain 
English Handbook som ger såväl språkliga rekommendationer som 
formateringsrekommendationer. Som svar på den ökade betoningen av att ge ut läsbara 
upplysningar använde Miller (2010) SEC:s rekommendationer i sitt multidimensionella mått 
på läsbarhet. Han undersökte hur komplexiteten, både i form av längden och läsbarheten, 
påverkade beteendet hos mindre investerare och fann att det finns ett samband mellan 
informationens komplexitet och mindre investerares köp- och säljaktiviteter. Rapporter med 
högre komplexitet reducerade köp- och säljaktiviteten samt minskade överensstämmelsen 
bland de mindre investerarna. Komplexiteten hade däremot inte samma effekt på de större 
investerarna.  
 
Dokumentstudiernas resultat tyder på att längre och komplexare rapporter påverkar 
investerarnas förmåga eller vilja att hämta information. På grund av att dokumentstudier inte 
kan fånga den direkta effekten hos den individuella investeraren har ett flertal 
experimentstudier genomförts där läsbarheten har varierats. I dessa experimentstudier har 
SEC:s rekommendationer varit utgångspunkt för att variera läsbarheten. Exempelvis fann 
Rennekamp (2012) att när längden och informationsinnehållet hölls konstant leder 
upplysningar med en högre läsbarhet till starkare reaktioner från icke-professionella 
investerare. Dessutom fann hon att deltagarna i experimentet hade en större tillit till en 
upplysning när den hade en högre läsbarhet.  
 
Även om SEC (1998) argumenterar för att upplysningar med högre läsbarhet har positiva 
effekter i kommunikationen mellan företag och investerare tyder Rennekamps (2012) resultat 
på att det även finns en risk att icke-professionella investerare överreagerar på upplysningarna 
och accepterar informationen snabbare när den är lättare att bearbeta. Att det finns en skillnad 
mellan de professionella och icke-professionella investerarna stöds av Millers (2010) resultat 
att det enbart var de mindre investerarnas beteende som påverkades av att informationen hade 
en högre läsbarhet. Även Tan, Wang och Zhou (2014) fann stöd för att sofistikeringsgraden 
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spelar roll för hur investerare påverkas av läsbarheten. De undersökte hur tonläget varierade 
med läsbarheten och sofistikeringsgraden och fann att när upplysningarna hade en högre 
läsbarhet spelade investerarnas sofistikeringsgrad ingen roll. Om läsbarheten på 
upplysningarna däremot var lägre fick tonläget en påverkan på investerarnas bedömningar. De 
icke-professionella investerarna var mottagliga för det positiva tonläget och gjorde mer 
positiva bedömningar. Å andra sidan ansåg de professionella investerarna att positiva 
upplysningar med lägre läsbarhet inte var tillförlitliga och sänkte därför sina bedömningar. 
Deras resultat där de professionella investerarna sänkte tilliten till informationen kan jämföras 
med Rennekamps (2012) resultat att de icke-professionella investerarna hade en högre tillit 
till upplysningar med en högre läsbarhet. Det finns inte enbart en skillnad mellan hur 
mottagliga professionella och icke-professionella investerare är för intryckshantering utan det 
har också visats Maines och McDaniel (2000) och Ghani et al. (2009) att de samlar in 
information på olika sätt. 
 
Lis (2008) bevis för relationen mellan företags resultat och årsredovisningens läsbarhet kan 
jämföras med Riley, Semin och Yen (2014) som fann att den kontextuella informationen i 
pressmeddelanden som associerade till positiv finansiell information var skrivet med ett mer 
konkret språk. De fann även i ett experiment att icke-professionella investerare påverkas av 
hur den kontextuella informationen i pressmeddelandet är skriven, i form av konkret eller 
abstrakt språk, när de ska fatta ett investeringsbeslut. Det är minst troligt att en icke-
professionell investerare är villig att investera när den kontextuella informationen är skriven 
med ett konkret språk och associerar till negativ finansiell information. Även Elliott, 
Rennekamp och White (2014) har undersökt hur ett konkret eller abstrakt språk påverkar de 
icke-professionella investerarnas vilja att investera i ett företag. De fann att när den konkret 
skrivna delen av upplysningarna markerades ökade de icke-professionella investerarnas vilja 
att investera jämfört med om det istället var den abstrakt skrivna delen som markerades.  
 
Sammantaget har den tidigare forskningen visat genom dokumentstudier att det finns en 
relation mellan läsbarheten och det finansiella resultatet. Experimentstudier har trots olika 
mått på läsbarhet visat på att upplysningars läsbarhet påverkar icke-professionella investerare 
i en bedömnings- och beslutssituation. Dock har dessa experimentstudier enbart undersökt 
läsbarhetens påverkan i en situation där investeraren får ett pressmeddelande. Vi argumenterar 
för att även framvagnen är en viktig del av företagens årsredovisningar att undersöka eftersom 
företag idag ägnar betydande delar av årsredovisningen åt berättande information där 
framvagnen är en sådan del. Vår definition av framvagnen är den berättande informationen, i 
form av frivilliga upplysningar, i den främre delen av företagens årsredovisningar som enligt 
revisionsberättelsen inte är reviderad. Ytterligare ett argument varför framvagnen är intressant 
att undersöka är att investerarna anser att den berättande informationen är betydelsefull 
samtidigt som de framhåller att informationen saknar aktualitet och objektivitet.  
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Vår uppsats har i likhet med tidigare studier för avsikt att förklara hur läsbarheten av den 
berättande informationen påverkar investerare. Vi särskiljer oss genom att vi även ger en 
förståelse för hur framvagnen används som kommunikationskanal både ur ett 
företagsperspektiv och användarperspektiv. På så sätt kan en helhetsbild av framvagnen som 
kommunikationskanal ges. I och med att framvagnen är oreglerad och inte revideras finns det 
utrymme för företagen att skapa ett positivt intryck. Med utgångspunkt i den aktuella debatten 
om årsredovisningen som ett allt längre och komplexare dokument argumenterar vi för att det 
är en viktig dimension att förklara hur den berättande informationen påverkar icke-
professionella investerares investeringsbeslut.  

1.3 Studiens syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att förstå hur framvagnen används som kommunikationskanal och förklara 
hur interaktionen mellan framvagnens läsbarhet och nivån på de finansiella nyheterna, 
positiva respektive negativa, påverkar icke-professionella investerares investeringsbeslut. 
 
Syftet ovan bryts ner till följande forskningsfrågor:  

- Hur används framvagnen som kommunikationskanal och vilken roll spelar 
framvagnens läsbarhet i företagets kommunikation med sina investerare? 

- Hur påverkar framvagnens läsbarhet icke-professionella investerares tillit till 
informationen samt hur påverkar interaktionen mellan framvagnens läsbarhet och 
nivån på de finansiella nyheterna, positiva respektive negativa, icke-professionella 
investerares investeringsbeslut?  
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1.4 Disposition 
De första fyra kapitlen redogör för studiens utgångspunkter. Eftersom vi använder oss av både 
en kvalitativ och kvantitativ metod har vi valt att först presentera empirin och analysen av 
intervjuerna för att därefter presentera analysen av experimentet. I slutsatsen och diskussionen 
vägs sedan de två analyserna ihop.  
 

KAPITEL1 - INLEDNING 
För att väcka intresse och introducera studiens ämne inleddes kapitlet med ett exempel. 
Därefter presenterades bakgrunden och problemformuleringen rörande berättande information 
i årsredovisningen och vilken problematik som finns med den berättande informationen. 
Problemformuleringen mynnade sedan ut i studiens syfte och frågeställningar.  

 
KAPITEL 2 – VETENSKAPLIG METOD 

I det här kapitlet argumenterar vi för en deduktiv ansats som forskningsansats samt att vi 
använder en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod för att uppnå studiens syfte. Vi 
argumenterar även för semistrukturerade intervjuer och experiment som metodval samt för 
resonerar kring alternativa metodval. Vi stödjer våra val på relevant metodlitteratur. Vidare 
motiveras vilka teorier och modeller som ligger till grund för studien. Kapitlet avslutas med 
att redogöra för litteratursökningsprocessen samt källkritik.  

 
KAPITEL 3 – TEORETISK REFERENSRAM  

I kapitlet presenteras teorier och modeller för redovisningen som kommunikationsprocess, 
berättande kommunikation, impression management, investerares informationsinsamling samt 
hur individer bearbetar information vilka är grunden för den teoretiska referensramen. Vidare 
presenteras befintlig forskning inom processing fluency och upplysningars läsbarhet som 
tillsammans med ovan nämnda teorier och modeller ligger till grunden för vår 
hypotesformulering.  
 

KAPITEL 4 – EMPIRISK METOD 
Det empiriska metodkapitlet redogör för studiens praktiska tillvägagångsätt. Den 
huvudsakliga strukturen på kapitlet är att först redogörs för hur vi har gått tillväga för att 
genomföra de semistrukturerade intervjuerna och sedan hur experimentet har genomförts. 
Våra metodval och ställningstaganden motiveras med argument som stöds av relevant 
metodlitteratur för den här studien. Löpande för vi kritiska diskussioner kring vårt 
tillvägagångssätt.  
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KAPITEL 5 & 6 - EMPIRI OCH ANALYS AV INTERVJUERNA 

Kapitel 5 och 6 berör båda intervjuerna. Det empiriska resultatet från intervjuerna presenteras 
i kapitel 5 först ur företagets perspektiv och sedan utifrån användarnas perspektiv, eftersom 
det är företaget som framställer framvagnen som sedan användaren använder. I kapitel 6 
analyseras sedan intervjuerna utifrån den teoretiska referensramen som redogjorts för i 
teorikapitlet.  
 

KAPITEL 7 – ANALYS AV EXPERIMENTET 
Analysen av experimentet är indelat i sex avsnitt där vi först redogör för vår 
extremvärdesanalys och datamaterialets normalfördelning. Därefter kontrollerar vi för våra 
variationer av läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna. I det tredje avsnittet 
presenteras resultatet av variansanalyserna för de beroende variablerna viljan att investera och 
tillit till informationen. Hypoteserna förkastas eller ej förkastas sedan i det fjärde avsnittet. I 
det femte avsnittet presenteras sedan resultatet av våra kompletterande analyser. Slutligen i 
det sjätte avsnittet relaterar vi experimentets resultat till befintlig forskning.  
 

KAPITEL 8 & 9 – SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I kapitel 8 kommer vi utifrån studiens syfte och forskningsfrågor presentera slutsatser från 
analysen av intervjuerna och experimentet. Vidare i kapitel 8 kommer även studiens bidrag 
och förslag till vidare forskning att presenteras. Slutligen i kapitel 9 reflekterar vi över såväl 
studiens bidrag som dess resultat och utformning.   
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2. VETENSKAPLIG METOD 
	  

etenskapliga metodkapitlet redogör för vald forskningsansats och forskningsstrategi. 
Därefter motiveras val av de teorier och modeller som ligger till grund för studiens 
teoretiska referensram. Kapitel avslutas med att redogöra för 

litteratursökningsprocessen samt källkritik för den litteratur som ligger till grund för studien. 

2.1 Forskningsansats och forskningsstrategi 
Utifrån syftet att förstå hur framvagnen används som kommunikationskanal och förklara hur 
interaktionen mellan framvagnens läsbarhet och nivån på de finansiella nyheterna, positiva 
respektive negativa, påverkar icke-professionella investerares investeringsbeslut har vi valt att 
använda oss av en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär enligt Bryman och Bell (2011) 
att hypoteser formuleras utifrån olika teorier samt vad som redan är känt inom 
forskningsområdet. Vi har valt en deduktiv ansats eftersom det sedan tidigare finns ett flertal 
studier som har undersökt hur läsbarheten av företagsdokument påverkar investerare (Li, 
2008; You & Zhang, 2009; Rennekamp, 2012; Tan et al., 2014 med flera). Studierna kommer 
senare att redogöras mer ingående i den teoretiska referensramen. Den befintliga forskningen 
(Alter et al., 2007; Rennekamp, 2012; Riley et al., 2014 med flera) är utgångspunkten för de 
härledda hypoteserna. Hypoteserna bygger på att interaktionen mellan läsbarheten och nivån 
på de finansiella nyheterna påverkar en icke-professionell investerares vilja att investera i ett 
företag samt att läsbarheten påverkar tilliten till informationen.  
 
För att uppnå syftet med studien använder vi oss av ett kombinerat angreppssätt som innebär 
att studien utgår från både en kvalitativ och en kvantitativ ansats, vilken enligt Bryman och 
Bell (2011) möjliggör att flera aspekter av ett fenomen kan undersökas. Kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer anser vi är ett relevant metodval för att skapa en förståelse för 
hur framvagnen används som kommunikationskanal. Intervjuerna bidrar till att få både 
företagens och användarnas syn på och erfarenheter av framvagnen som 
kommunikationskanal, det är just respondenternas syn som är i fokus vid kvalitativa 
intervjuer enligt Bryman och Bell (2011). Eftersom syftet med experiment enligt Hakim 
(2000) är att studera orsakssamband anser vi att experiment är en lämplig metod för att 
förklara hur interaktionen mellan framvagnens läsbarhet och nivån på de finansiella nyheterna 
påverkar icke-professionella investerares investeringsbeslut. Eftersom vi ser det som en 
omöjlighet att genomföra experimentet på professionella investerare har vi valt att genomföra 
experimentet på studenter, vilka agerar som representant för icke-professionella investerare. 
En kritisk diskussion rörande huruvida studenter kan agera som representanter för icke-
professionella investerare förs i avsnitt 4.3.4.  
 

V 
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En alternativ metod till intervjuer är enkäter (Bryman & Bell, 2011). Vi ansåg dock inte att en 
enkät på bästa sätt hade fångat upp företag och användarnas syn på hur framvagnen används 
som kommunikationskanal. En enkät med stängda frågor och fördefinierade svarsalternativ 
hade inte gett oss respondenternas personliga syn och erfarenheter. Däremot hade en enkät 
utformad med öppna frågor varit ett alternativ. En risk med öppna frågor är enligt Bryman 
och Bell (2011) uteblivna svar till följd av att öppna frågor kräver mer av respondenterna 
eftersom de behöver skriva egna längre och utförligare svar. Sammantaget hade därmed 
enkäter inte varit ett lämpligt metodalternativ för att uppfylla vårt syfte. Ett alternativ till 
experimentet hade varit att göra en liknande dokumentstudie som You och Zhang (2009) 
genomförde, där vi hade mätt läsbarheten exempelvis efter längden och undersökt hur 
aktiemarknaden reagerat på framvagnen. Dock hade det inte möjliggjort att mäta och 
undersöka läsbarhetens direkta påverkan på investerarens investeringsbeslut. Ett problem med 
dokumentstudier som Tan et al. (2014) lyfter fram är att det är svårt att separera vad i 
resultatet som beror på de språkliga aspekterna från vad som beror på informationsinnehållet. 
Med hjälp av ett experiment kan vi isolera effekten av läsbarheten och nivån på de finansiella 
nyheterna men samtidigt hålla informationsinnehållet och längden konstant.   

2.2 Utgångspunkter för den teoretiska referensramen 
Studien tar avstamp i kommunikationsteorier (Bedford & Baladouni, 1962; Bal, 1997) samt 
forskning rörande intryckshantering (Merkl-Davies & Brennan, 2011), Chaikens (1980) 
heuristic-systematic model, processing fluency (Alter & Oppenheimer, 2009) samt 
upplysningars läsbarhet (Rennekamp, 2012; Riley et al., 2014 med flera). Bedford och 
Baladounis (1962) modell för redovisningen som en kommunikationsprocess är användbar 
eftersom den beskriver relationen mellan parterna i gemenskapen för den finansiella 
rapporteringen samt hur de finansiella rapporterna används som kommunikationskanal från 
företagen till dess investerare. Eftersom en stor del av årsredovisningen består av berättande 
information är Bals (1997) trepartssystem för berättande kommunikation relevant för att 
förstå hur berättelser är uppbyggda. Intryckshantering är ett viktigt teoretiskt begrepp i och 
med att en stor del av den berättande informationen i årsredovisningen är oreglerad och det 
därför finns möjlighet för företagen att göra opportunistiska upplysningar (Merkl-Davies & 
Brennan, 2011). Chaikens (1980) heuristic-systematic model och forskning inom processing 
fluency (Alter & Oppenheimer, 2009) är relevanta eftersom de bidrar med en förståelse för 
hur användarna tar till sig, bearbetar och använder informationen. Eftersom upplysningars 
läsbarhet är en viktig dimension av den berättande informationen och en central utgångspunkt 
för studien är den tidigare forskningen om läsbarhet (Rennekamp 2012; Riley et al., 2014) 
relevanta.  
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2.3 Litteratursökningsprocessen 

2.3.1 Tillvägagångssätt 
Vi fick inledningsvis tips om tre experimentstudier inom läsbarhet. Efter att ha läst dessa tre 
studier sökte vi oss vidare genom deras referenser. Vi använde oss av Scopus och Business 
Source Premier för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Utifrån syftet och 
forskningsfrågorna använde vi oss av engelska sökord, exempelvis: readability, accounting 
narratives, processing fluency, impression management och investors’ information 
acquisition. Vid varje artikelsökning granskade vi först titlarna och därefter läste vi 
sammanfattningarna för att avgöra om artiklarna var relevanta för vår studie. Genom dessa 
artiklars referenser fann vi sedan ytterligare material. De böcker vi använt hittade vi genom 
sökmotorn Libris och Linköpings universitetsbibliotekskatalog. Rapporter som används i 
studien fann vi genom ett tidigare examensarbete inom ett liknande forskningsområde samt 
efter tips från vår handledare. Vårt tillvägagångsätt för att hitta redan existerande litteratur 
inom forskningsområdet är enligt Bryman och Bell (2011) ett lämpligt tillvägagångssätt. 

2.3.2 Källkritik 
Källorna i studien består i huvudsak av vetenskapliga artiklar men även av metodböcker, 
rapporter från diverse internationella organisationer samt en bok inom området berättande 
kommunikation. För att undvika risken för misstolkningar har vi enbart använt oss av 
förstahandskällor. De flesta vetenskapliga artiklarna är publicerade i välkända journaler inom 
det företagsekonomiska fältet samt inom psykologiområdet. Dessa journaler är även högt 
rankade enligt ISI Journal Citation Reports, vilka kan användas för att jämföra tidskrifters 
synlighet. Vi kom åt verktyget genom Linköpings universitetsbibliotek. Dessutom är flera 
artiklar skrivna av ledande personer inom redovisningsområdet och psykologiområdet. Ett 
exempel inom redovisningsområdet är Robert J. Bloomfield som är professor i redovisning 
samt grundare av Financial Accounting Standard Reseach Initiative som är ett stöd till 
Financial Accounting Standard Board. Inom psykologiområdet är Daniel M. Oppenheimer ett 
exempel då han är professor i marknadsföring samt psykologi och forskar främst inom 
beslutsfattande. Valet av litteratur påverkades främst av vilka teorier och metoder som 
använts i tidigare experimentstudier inom läsbarhet eftersom vi inte hade några förkunskaper 
om just läsbarheten av frivilliga upplysningar.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
eoretiska referensramen inleds med att redogöra för redovisningen som en 
kommunikationsprocess där de kommande avsnitten i detta kapitel tar upp olika 
delar av redovisningen som kommunikationsprocess. Årsredovisningen som 

kommunikationskanal behandlas i det andra avsnittet. Det tredje avsnittet redogör för hur 
investerare samlar in information, det fjärde avsnittet beskriver sedan hur informationen 
bearbetas och det femte avsnittet redogör för hur informationens läsbarhet påverkar 
investerares tolkningar, bedömningar och beslut. Dessa tre avsnitt berör viktiga delar av 
mottagarens sida av kommunikationsprocessen. Kapitlet avslutas med att formulera 
hypoteser som ligger till grund för experimentet. Senare används den teoretiska 
referensramen för att analysera hur framvagnen används som kommunikationskanal samt för 
att förklara resultatet av experimentet. 

3.1 Redovisning som en kommunikationsprocess 
Utifrån kommunikationsteorier skapade Bedford och Baladouni (1962) en modell för 
redovisningen som en kommunikationsprocess, vilken beskrivs mer ingående nedan i detta 
avsnitt.	  	  

	  
Figur 1, The matrix of communication, Bedford och Baladouni (1962) s. 653 

	  
Modellen beskriver sammanhanget där kommunikationen sker och består av fyra 
grundelement samt relationen elementen emellan. Den stora cirkeln representerar det 
ekonomiska systemet som redovisningskommunikationen sker inom. De fyra grundelementen 
är:  

1. cirkel EE som representerar ett företags ekonomiska händelser  
2. fyrkant A som representerar redovisningsfunktionen  

T 
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3. cirkel AS som representerar företagets finansiella rapporter  
4. fyrkant U som representerar användarna av de finansiella rapporterna  

 
Informationsflödet mellan grundelementen sker motsols.  
 
I en kontext där redovisningen ska kommuniceras är redovisningsfunktionen en 
kommunicerande enhet som har ansvaret för att upprätta de finansiella rapporterna, vilka ska 
innehålla meddelanden som är informativa för användarna. Det är användarnas behov som 
ska styra vilka meddelanden som de finansiella rapporterna ska innehålla. För att 
redovisningsfunktionen ska kunna producera de finansiella rapporterna måste de först få 
tillgång till information om företagets ekonomiska händelser. Informationen är dels 
observerad av redovisningsfunktionen och dels erhållen från andra interna och externa källor 
som har en koppling till företaget. Den mottagna informationen tolkas sedan av 
redovisningsfunktionen, vilket bidrar till deras förståelse för verksamheten vilken 
representeras av de ekonomiska händelserna. Efter att ha tolkat all information ska 
redovisningsfunktionen välja vilken information som sedan ska forma meddelandet. 
Informationen ska därefter kodas med hjälp av språkliga koder till ett meddelande innan 
kommunikationskanal, exempelvis de finansiella rapporterna, väljs. Användaren av de 
finansiella rapporterna har två huvudsakliga funktioner i kommunikationsprocessen, att tolka 
och använda meddelandet. Tolkning av de finansiella rapporterna innebär att användaren 
återuppbygger meddelandet som redovisningsfunktionen kodat. Det är viktigt att användaren 
besitter rätt kunskaper för att meddelandet ska tolkas med en hög exakthet. När användaren 
sedan ska använda meddelandet kommer den även fästa mening vid meddelandet. Den 
mening som fästs vid meddelandet påverkas av flera faktorer, exempelvis användarens 
personliga karaktärsdrag och behov.  
 
För att det ska ske en perfekt kommunikation mellan parterna måste meddelandet produceras 
med 100 % exakthet och sedan tolkas av mottagaren med 100 % exakthet. Dock är det sällan 
ett meddelande kan tolkas med så hög exakthet utan ofta störs kommunikationen av olika 
faktorer. Inom redovisningen är det ofta faktorer som interfererar med 
redovisningsmeddelandets kvalitet som stör kommunikationen. Även meddelandets 
signifikans är viktigt för mottagarens tolkning och användning av meddelandet. Meddelandets 
signifikans är viktig eftersom redovisningsfunktionen bör välja att belysa information som är 
relevant och lämplig för användaren.  

3.2 Årsredovisningen som kommunikationskanal 

3.2.1 Berättande kommunikation 
Jameson (2000) anser att berättandet på senare år har blivit en allt viktigare del av 
affärskommunikation och professionell kommunikation. Vidare lyfter han fram att berättandet 
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sker ur sinnet och är en viktig komponent av den mänskliga interaktionen. Enligt Bal (1997) 
är berättelser, berättande texter, bilder, skådespel och evenemang att anses som kulturella 
artefakter som berättar en historia. För att förstå relationen mellan olika nivåer av berättande 
föreslår hon ett trepartssystem. Systemet består av delarna fabel, berättelse och text. Fabel är 
inom narratologin en serie av upplevda kronologiska händelser som ska berättas. Berättelsen 
beskriver de uppleva händelserna, fabeln, på ett särskilt sätt. I texten sätter berättaren sina 
egna ord och sin mening på berättelsen. Med andra ord kan en berättelse enligt henne 
generera många olika texter.  
 
Bals (1997) trepartssystem kan vi överföra till ett rapporteringssammanhang. Ett företags 
ekonomiska händelser representerar en serie av upplevda kronologiska händelser som ska 
berättas i en berättelse, och där texten i upplysningarna är företagens egna ord för att berätta 
om de upplevda händelserna.  
 
Stanton, Stanton och Pires (2004) anser att företagens årsredovisning är den traditionella och 
formella kommunikationskanalen mellan ett företag och dess intressenter. Enligt dem är 
årsredovisningen vanligtvis uppdelad i två delar. Den främre delen består av frivilliga 
upplysningar som är av mer berättande karaktär. Den andra delen består av de reglerade 
finansiella rapporterna. Aerts (2005) samt Barker och Imam (2008) framhåller att den 
berättande delen av företags årsredovisningar fungerar som en kanal som används för att sätta 
den finansiella informationen i en mer förklarande kontext. De anser att fokus skiftas från att 
släppa ren faktabaserad information till att försöka rama in och tolka den fakta som 
presenteras. Merkley (2014) argumenterar för att de berättande upplysningarna kan vara ett 
sätt att täppa till gapet mellan siffrorna i ett företags finansiella rapporter och företagets 
underliggande verksamhet. Dock argumenterar Smith och Taffler (1995) för att den 
berättande informationen ofta misslyckas med att bekräfta den finansiella informationen på 
grund av att företagsledningen använder en opportunistisk ton som kan missleda användarna 
av den berättande informationen.  

3.2.2 Intryckshantering  
Begreppet intryckshantering innefattar enligt Hoogheimstra (2000) studier om hur individer 
framställer sig själva för att uppfattas positivt av andra och härstammar från socialpsykologin. 
Intryckshantering kan enligt honom anta många former, både verbala och ickeverbala. Han 
framhäver dock att individer inte alltid är medvetna om vilket intryck de förmedlar. Enligt 
Schlenker och Weigold (1992) är informationen som presenteras oftast sann men anpassad för 
att passa in i sammanhanget, vilket inkluderar mottagarens förväntningar, värderingar och 
kompetenser. 
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Inom redovisningsforskningen används begreppet intryckshantering enligt Merkl-Davies och 
Brennan (2011) för att förklara godtyckliga berättande upplysningar. De hävdar att genom att 
manipulera presentationen och upplysningen av information introducerar företagsledningen 
partiskhet i företagens berättande rapportering. Enligt Merkl-Davies, Brennan och McLeay 
(2011) är intryckshantering en möjlighet för företagen att presentera en sanningsenlig, om än 
något positiv bild av företaget och dess finansiella resultat. Exempelvis fann Aerts (1994) att 
det var tre gånger mer troligt att företagen uppmärksammar sina egna bidrag till framgången 
än att de hävdar att framgången berodde på externa faktorer.  
 
Brennan, Guillamon-Saorin och Pierce (2009) bekräftar att intryckshantering är 
förekommande i företags berättande upplysningar. De argumenterar för att företagsledningen 
har såväl många som varierande möjligheter att påverka mottagarnas intryck. Bloomfield 
(2002) introducerade begreppet the incomplete revelation hypothesis. Enligt hypotesen gör 
företagsledningen det svårare för investerare att hitta information som kan ha en negativ 
påverkan på aktiepriset. Ledningen belyser bra nyheter men gömmer dåliga nyheter i fotnoter. 
Li (2008) fann stöd för the incomplete revelation hypothesis då hon fann ett samband mellan 
de språkliga särdragen i årsredovisningarna och företagets resultat. Hon visade på att företag 
med ett sämre resultat hade årsredovisningar med lägre läsbarhet, vilket tyder på att 
företagsledningen döljer ogynnsam information för investerarna genom att opportunistiskt 
strukturera årsredovisningen. Merkl-Davies och Brennan (2007) argumenterar för att de icke-
professionella investerarna är mer mottagliga för intryckshantering än de professionella 
investerarna.  

3.3 Investerares informationsinsamling 
Enligt Maines och McDaniel (2000) visar forskningen att analytiker och icke-professionella 
investerare samlar in finansiell information på olika sätt. Ghani et al. (2009) visar på flera 
studier som indikerar att icke-professionella beslutsfattare oftast söker information 
sekventiellt, vilket innebär att de steg för steg söker igenom all tillgänglig information. 
Professionella beslutsfattare söker istället direkt efter den information som de letar efter 
oavsett var den är placerad.  
 
Thayer (2011) påvisade i sitt experiment att informationens trovärdighet och huruvida den 
bekräftade investerarens tidigare investeringsposition eller inte är viktiga faktorer när 
investerare samlar in information. Hon fann att deltagarna i huvudsak föredrog att samla in 
information med hög trovärdighet. Om informationen gick emot deltagarens på förhand 
bestämda investeringsposition var den dock villig att kompromissa lite av informationens 
trovärdighet för att istället fokusera på att samla in information som bekräftade deras 
investeringsposition. Hur fördelaktig den initiala information är som investerare får efter sin 
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initiala investeringsposition kommer med andra ord bli avgörande för den fortsatta 
informationsinsamlingen.  

3.4 Bearbetning av information 

3.4.1 Heuristic-systematic model of information processing 
Inom forskningen för bedömningar och beslutsfattande används enligt Alter et al. (2007) ofta 
dual-processmodeller för att förklara individers beslutsfattande, där Chaikens (1980) 
heuristic-systematic model är en sådan modell. I hennes modell finns två angreppssätt för att 
bearbeta information, det systematiska respektive det heuristiska angreppssättet. Enligt det 
systematiska angreppssättet i modellen kommer mottagaren av informationen göra stora 
kognitiva ansträngningar för att utföra en uppgift. Den kommer aktivt att försöka såväl förstå 
som utvärdera argumenten i meddelandet men även försöka bedöma validiteten av 
argumenten i förhållande till meddelandets slutsats. Motsatsvis kommer den mottagare som 
använder det heuristiskt angreppssättet göra enbart små ansträngningar för att bedöma 
meddelandets validitet. Istället kommer den förlita sig på mer tillgänglig information, 
exempelvis källans identitet eller andra icke innehållsrika referenspunkter, för att bestämma 
sig för huruvida den ska acceptera slutsatsen i meddelandet. I det systematiska angreppssättet 
ligger fokus på att detaljerat bearbeta innehållet av informationen medan det inom det 
heuristiska angreppssättet fokuseras mer på enkla regler. Alter et al. (2007) fann att individer 
fattar olika beslut beroende på om de antar det systematiskt angreppssättet eller det 
heuristiska angreppssätt. 

3.4.2 Hur bearbetningsflyt påverkar individer 
”Processing fluency is subjective, and represents how easy it feels to process information” 
(Rennekamp, 2012, s. 1325). Hädanefter kommer processing fluency benämnas som 
bearbetningsflyt. Bearbetningsflyt har genom experiment manipulerats på många olika sätt 
med hjälp av olika tekniker och oavsett vilken teknik som använts har dock forskningen 
kommit fram till att individer generellt sätt föredrar information som har ett bättre 
bearbetningsflyt (se exempelvis McGlone & Tofighbakhsh, 2000; Alter & Oppenheimer, 
2006).  

Alter et al. (2007) undersökte genom fyra experiment bearbetningsflytets påverkan på 
huruvida en individ kommer att använda det systematiska eller det heuristiska angreppssätt 
när de ska lösa en uppgift. De fann att om informationen har ett bättre bearbetningsflyt och 
därmed går lättare att bearbeta kommer det heuristiska angreppssättet guida individerna i sina 
bedömningar. Om informationen istället har ett sämre bearbetningsflyt och därmed är svårare 
att bearbeta kommer det vara en indikator på att uppgiften är svår. Individerna litar därför inte 
på sina intuitiva svar, vilket gör att de kommer anta det systematiskt angreppssättet för att 
lösa uppgiften. Det upplevda bearbetningsflytet kommer indirekt påverka individernas 
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bedömningar eftersom det påverkar vilket angreppssätt individen antar. 

Genom sin gedigna litteraturgenomgång visar Alter och Oppenheimer (2009) på hur 
bearbetningsflytet är associerat med att informationen känns mer sanningsenlig. Vidare får 
mottagaren av informationen en mer positiv bild och känsla av såväl budskapet som 
budbäraren. Dessutom blir mottagaren mer villig att förlita sig på informationen. Slutligen 
känner sig mottagaren av informationen mer säker och trygg i sina bedömningar. Schwarz 
(2004) pekar på ett flertal studier vilka har visat på att repetition av ett meddelande gör det 
mer troligt att meddelandet kommer uppfattas som sant. Vidare argumenterar Schwarz för att 
andra variabler som ökar bearbetningsflytet borde ha samma effekt som repetition av ett 
meddelande. Exempelvis fann McGlone och Tofighbakhsh (2000) att individer uppfattar en 
rimmande aforism som mer sann än dess motsvarande icke-rimmande aforism. Rennekamp 
(2012) fann att när känslan av bearbetningsflyt ökade tack vare en högre läsbarhet ökade 
också de icke-professionella investerarnas tillit till informationen. Det påvisades av Alter et 
al. (2007) att ett svårläst typsnitt gör att individers tillit till sin egen förmåga minskar. Vidare 
har det visat sig att även fonetisk enkelhet har en effekt då Alter och Oppenheimer (2006) 
fann att aktier som har ett mer lätt uttalat namn på kort sikt presterar bättre än de aktier som 
har mer svåruttalade namn.  

Bearbetningsflyt kan påverka bedömningar och beslutsfattande såväl direkt som indirekt. 
Tversky och Kahneman (1974) fann bevis för en direkt påverkan när deras studie visade på att 
det finns situationer där individer bedömer frekvensen eller sannolikheten för en händelse 
beroende på hur lätt individen har att minnas sådana händelser. Exempelvis kan en individ 
bedöma risken för en hjärtattack bland medelålders personer genom att minnas sådana 
händelser bland ens bekanta. Shah och Oppenheimer (2007) undersökte istället den indirekta 
påverkan. De fann att när individer har tillgång till information med såväl bättre som sämre 
bearbetningsflyt kommer de lägga mest vikt vid informationen med ett bättre 
bearbetningsflyt, vilket enligt dem innebär att bearbetningsflytet har en indirekt påverkan på 
bedömningen. I ett av deras tre experiment visade de på att deltagarna som hade fått läsa en 
negativ kundrecension med bättre bearbetningsflyt prissatte en MP3 spelare lägre än de som 
hade läst kundrecensionen med sämre bearbetningsflyt. De deltagare som läste versionen med 
sämre bearbetningsflyt lade därmed inte lika stor vikt på informationen i recensionen. 

Sammanfattningsvis styr bearbetningsflyt hur individer kommer bearbeta informationen. 
Genom att ett bättre bearbetningsflyt får individer att uppleva informationen som mer 
sanningsenlig och mer tillförlitlig kan bearbetningsflytet ha såväl en direkt som indirekt 
påverkan på individers beslutsfattande. 
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3.5 Frivilliga upplysningars läsbarhet 

3.5.1 SEC:s A Plain English Handbook 
I ett försök att göra företagens rapporter mer läsbara samt mer lättförstådda och användbara 
för investerare gav SEC (1998) ut sin rekommendation A Plain English Handbook. SEC 
identifierade flera vanliga problem med hur upplysningsdokument är skrivna. Problemen de 
lyfte fram var långa meningar, överflödiga ord och uttryck, abstrakta ord samt onödiga 
detaljer. Vidare identifierade de att upplysningarna är skrivna med passiva satser med gömda 
verb. Dessutom definierades för många begrepp och upplysningarna skrevs med en 
terminologi som investerarna inte förstod, vilket försvårade läsningen. Slutligen var såväl 
designen som utformningen oläslig.  

För att komma tillrätta med problematiken föreslår SEC i sin handbok ett antal språkliga 
rekommendationer och formateringsrekommendationer. De språkliga rekommendationerna 
relaterar till att företagen i sina upplysningsdokument istället ska använda en mer aktiv röst 
med personliga pronomen och utan gömda verb. SEC argumenterar för att en aktiv röst och 
inga gömda verb gör att läsaren förstår meningen både lättare och snabbare eftersom den 
följer hur individer tänker och bearbetar information. Personliga pronomen talar enligt SEC 
direkt till läsaren vilket skapar en tilltalande ton som får läsaren att fortsätta läsa. De 
uppmuntrar också företagen att försöka använda ett så konkret språk som möjligt då det 
möjliggör för läsaren att visualisera vad som sägs. Företagen bör också i största möjliga mån 
undvika överflödiga ord och uttryck som kan ersättas med färre ord som betyder samma sak. 
Vidare är en viktig nyckel till upplysningar med en högre läsbarhet att använda korta 
meningar, enklare ord som inte är fackspråk samt att välja enklare synonymer. Slutligen 
argumenterar SEC för att läsbarheten ökar om subjektet, objektet och predikatet står nära 
varandra i meningen. När det gäller formateringen rekommenderar SEC företagen att använda 
punktuppställningar, tabeller och radavstånd för att öka läsbarheten av en upplysning.  

3.5.2 Hur läsbarheten påverkar investerarna 
Efter att SEC uppmärksammat problematiken med investerarnas bristande förståelse för 
företagens upplysningar till följd av komplexare upplysningsdokument, har forskningen riktat 
fokus mot vilken påverkan komplexiteten har på investerarna. Forskningen inom läsbarhet har 
funnit att upplysningarnas komplexitet, både mätt som företagsdokumentens längd och 
läsbarhet, påverkar investerare (You & Zhang, 2009; Miller, 2010). När 10-K rapporterna var 
längre, mätt som antalet ord, fann You och Zhang (2009) att marknaden underreagerar på 
informationen i rapporterna och att underreaktionen var starkare ju längre rapporterna var. I 
motsats fann de att när 10-K rapporterna var kortare och därmed mindre komplexa märktes 
enbart en liten, om ens någon, underreaktion från marknaden. Deras studie visar på att 
längden på ett företagsdokument påverkar i vilken utsträckning investerarna kan använda sig 
av informationen och inkludera den i sin prissättning. Komplexiteten på 10-K rapporterna har 
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enligt Miller (2010) en större påverkan på mindre investerare genom att det minskar deras 
köp- och säljaktiviteter samt minskar samstämmigheten mellan de mindre investerarna. 
Samma effekt fann han dock inte för större investerare vilket tyder på att mer komplexa 10-K 
rapporter är för kostsamma att bearbeta för mindre investerare. Utöver längden, mätt som 
antalet ord, använde han även läsbarheten som mått på komplexiteten. Som ett första mått på 
läsbarheten använde han Gunnings Fog Index, vilket mäter läsbarheten efter antalet ord per 
mening och andelen komplexa ord. Han ansåg inte att detta index fångade upp hela 
komplexiteten i den finansiella rapporteringen och använde därför sig även av SEC:s 
rekommendationer för att utveckla ett multidimensionellt mått på finansiell läsbarhet.  

Sammantaget visar de ovanstående studierna att långa, komplexa företagsdokument har en 
negativ påverkan på investerares beteende. Förklaringen är att det är svårare att bearbeta långa 
dokument vilket gör att det är komplexare att använda informationen och inkludera den i 
prissättningen.  

Det är framförallt icke-professionella investerare som påverkas av upplysningars läsbarhet 
(Rennekamp, 2012; Tan et al., 2014). Upplysningar med en lägre läsbarhet som är skrivna i 
en positiv ton leder till högre resultatbedömningar bland mindre sofistikerade investerare 
medan mer sofistikerade investerare istället sänker sina resultatbedömningar (Tan et al., 
2014). När de sofistikerade investerarna inte anser att det positiva tonläget stöds av vissa 
aspekter i den upplysta informationen om företagets resultat, kommer de betrakta 
resultatmeddelandet som mindre trovärdigt, vilket sänker resultatbedömningen (Tan et al., 
2014). Tonläget visade sig dock inte ha någon effekt när läsbarheten var högre (Tan et al., 
2014). Ett pressmeddelande med högre läsbarhet leder dock till starkare reaktioner från icke-
professionella investerare oavsett om det innehåller positiva eller negativa finansiella nyheter 
om företaget (Rennekamp, 2012). Icke-professionella investerare tenderar att överreagera på 
upplysningen när den har en högre läsbarhet (Rennekamp, 2012). I andra steget i Rennekamps 
(2012) experiment blev deltagarna uttryckligen medvetna om att pressmeddelandet kunde haft 
en annan nivå på läsbarheten. Efter att ha sett båda varianterna av pressmeddelandet sida vid 
sida reviderade de deltagare som fått varianten med högre läsbarhet sina initiala bedömningar 
så att de blev mindre extrema. De deltagare som däremot initialt hade fått pressmeddelandet 
med lägre läsbarhet gjorde inte lika kraftiga revideringar av sin initiala bedömning. 

Ett sätt att förbättra upplysningars läsbarhet är enligt SEC (1998) att använda ett konkret 
språk. Elliott et al. (2014) och Riley et al. (2014) undersökte därför hur läsbarheten, i form av 
konkret eller abstrakt språk, påverkar icke-professionella investerares vilja att investera och 
fann att ett konkret språk ökar icke-professionella investerares vilja att investera. När 
pressmeddelandet var skrivet med ett konkret språk och innehöll positiva finansiella nyheter 
var de mest villiga att investera och i motsats var de minst villiga att investera när de 
finansiella nyheterna var negativa (Riley et al., 2014). När det konkreta språket var markerat i 
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ett företagsdokument har det en större påverkan på viljan att investera när de icke-
professionella investerarna känner sig psykologiskt distanserade från företaget (Elliott et al., 
2014).  

Sammanfattningsvis är det framförallt icke-professionella investerare som påverkas av 
variationer i läsbarheten. Upplysningarnas komplexitet har en negativ påverkan på icke-
professionella investerares förmåga att bearbeta och inkludera informationen i prissättningen. 
Läsbarheten påverkar även investeringsbeslutet i kombination med ett positivt tonläge, nivån 
på de finansiella nyheterna samt psykologisk distans till företaget.  

3.6 Hypotesformulering 
Med utgångspunkt i att informationens läsbarhet påverkar investerare samtidigt som individer 
föredrar information med ett bättre bearbetningsflyt torde en framvagn med högre läsbarhet 
öka icke-professionella investerares känsla av att informationen är lättare att bearbeta. I och 
med att ett bättre bearbetningsflyt även leder till att individer känner en större tillit till 
informationen samtidigt som de också lägger större vikt vid informationen, torde icke-
professionella investerares reaktioner vara starkare när framvagnen har en högre läsbarhet. 
Alter et al. (2007) fann att när informationen har en högre läsbarhet har individer en tendens 
att använda ett heuristiskt angreppsätt när de ska bearbeta informationen, vilket innebär att de 
inte anstränger sig lika mycket för att bedöma informationens validitet. Med en mindre 
ansträngning finns det en risk att individen uppfattar informationen som sanningsenlig och 
ökar sin tillit till informationen, vilket leder till starkare reaktioner. Hade individen ansträngt 
sig mer för att bedöma informationens validitet hade de kunnat upptäcka om informationen 
inte var helt sanningsenlig och därmed inte haft samma tillit till eller reaktion på 
informationen. Rennekamps (2012) studie indikerar att icke-professionella investerare 
överreagerar på information som har en högre läsbarhet eftersom de reviderade sina 
bedömningar till mindre extrema när de uttryckligen blev medvetna om att det fanns en risk 
för variation i läsbarheten. Alter et al. (2007) och Rennekamps (2012) studier stärker 
förutsägelsen att icke-professionella investerare torde ha en starkare reaktion på 
informationen i framvagnen när den har en högre läsbarhet.  
 
Information med bättre bearbetningsflyt upplevs som mer sanningsenlig och skapar en positiv 
känsla av budskapet. Eftersom framvagnen är oreglerad möjliggör den för företagen att 
genom intryckshantering på olika sätt påverka investerarnas bild av företaget. Genom att 
variera läsbarheten kan företagen påverka investerarnas intryck av företaget och dess framtida 
prestationer. Med förutsättning att en högre läsbarhet leder till starkare reaktioner på 
informationen torde icke-professionella investerare vara mest villiga att investera i ett företag 
när informationen innehåller positiva finansiella nyheter. I motsats torde investeraren vara 
minst villig att investera i företaget när informationen istället innehåller negativa nyheter. 
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Förutsägelsen är i överensstämmelse med Riley et al. (2014) resultat att investerare är mer 
villiga att investera när ett pressmeddelande är skrivet med ett konkret språk och innehåller 
positiva nyheter.  
 
Ovanstående resonemang leder ner till följande hypoteser:  
 
H1: Läsbarheten av framvagnen och nivån på de finansiella nyheterna har en 
interaktionseffekt på icke-professionella investerares vilja att investera i ett företag.  

 
H1A: En framvagn som innehåller positiva finansiella nyheter leder till att  
icke-professionella investerare är mer villiga att investera i ett företag när 
framvagnen har en högre läsbarhet än när framvagnen har en lägre läsbarhet. 
 
H1B: En framvagn som innehåller negativa finansiella nyheter leder till att icke-
professionella investerare är mindre villiga att investera i ett företag när framvagnen 
har en högre läsbarhet än när framvagnen har en lägre läsbarhet. 

 
H2: Läsbarheten av framvagnen påverkar icke-professionella investerares bedömning av 
tilliten till informationen, där en högre läsbarhet leder till en större tillit till informationen än 
en lägre läsbarhet. 
	   	  



	   23 

4. EMPIRISK METOD 
mpiriska metodkapitlet redogör för hur vi praktiskt har gått tillväga för att 
genomföra vår studie. I första avsnittet motiverar vi vårt val av Electrolux som 
fallföretag och vilket material från deras framvagn som användes i experimentet. Vi 

redogör och motiverar valet av semistrukturerade intervjuer, vårt urval av intervjupersoner 
samt genomförandet av intervjuerna i det andra avsnittet. I tredje avsnittet motiverar och 
redogör vi för experimentdesignen, operationaliseringen av variablerna, deltagarna i 
experimentet samt genomförandet av experimentet. Fjärde avsnittet redogör för studiens 
forskningsetiska aspekter. Löpande under kapitlet redogörs för- och nackdelar med våra val 
och tillvägagångssätt.   

4.1 Electrolux som fallföretag 
I studien använde vi Electrolux som fallföretag. Electrolux valdes av flera anledningar. Den 
främsta anledningen var att vi sedan tidigare är bekanta med Electrolux som företag och deras 
årsredovisning. Dessutom är de inte ett allt för komplext företag, vilket innebär att deltagarna 
i experimentet hade goda möjligheter att sätta sig in i företaget utifrån den information vi 
tillhandahöll. Slutligen har Electrolux en väl genomarbetad årsredovisning, vilket 
möjliggjorde ett bra material att utgå ifrån när vi utformade experimentet.  
 
Den information från Electrolux (2015a) framvagn som ingår i experimentet är 
bakgrundsinformation samt information om Electrolux marknader för dess olika 
affärsområden. Varför upplysningar om företagets affärsområden används beror på att den 
typen av information ska kontextualisera den finansiella informationen i företagets bakre del 
av årsredovisningen. 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Vi genomförde semistrukturerade intervjuer eftersom det är en mer flexibel intervjuform. Det 
innebar för oss som intervjuare att utöver förberedda teman och huvudfrågor i intervjuguiden 
lämnades det utrymme för följdfrågor, vilket inte hade varit möjligt med en strukturerad 
intervjuform (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Flexibiliteten möjliggjorde även för 
respondenten att göra avsteg från intervjuguiden genom att prata fritt och komma med nya 
vinklar utan att bli styrd åt ett visst håll (Bryman & Bell, 2011).  

4.2.2 Urval av respondenter 
Eftersom de semistrukturerade intervjuerna kompletterar experimentet baserades urvalet av 
respondenter på att få professionella investeras syn på och erfarenheter av hur framvagnen 
används som kommunikationskanal. För att ha en nära koppling mellan experimentet och de 
semistrukturerade intervjuerna var ett av kriterierna att de professionella investerarna skulle 

E 
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vara ägare i Electrolux. Därför kontaktade vi utifrån Electrolux lista på deras hemsida 
(Electrolux, 2015b) över sin ägarstruktur nio av Electrolux största ägare och bad om en 
intervju med någon som antingen följde eller var ansvarig för investeringen i Electrolux. 
Många av Electrolux största ägare är banker och fondbolag. Vi kontaktade de största ägarna 
via mejl där vi presenterade oss själva samt vad syftet med studien är och vad den handlar 
om. Av de nio vi kontaktade var det enbart Unionen som tackade ja till att delta i vår studie. 
Från Unionen intervjuade vi en representant från deras kapitalförvaltning.  
 
Det visade sig vara svårt att få professionella investerare att ställa upp på intervju och därför 
kontaktade vi avdelningen som arbetar med årsredovisningen på Electrolux. Vi kom i kontakt 
med avdelningen via vår handledare. Kontakten på avdelningen rekommenderade i sin tur oss 
vidare till projektledaren för årsredovisningen. Efter att fått kontaktuppgifter till henne 
skickade vi en personlig förfrågan via mejl där vi frågade om hon ville och hade möjlighet att 
ställa upp på en intervju, vilket hon hade.  
 
Utifrån inbjudan till seminariet Transparens – Vad aktieägare verkligen måste veta blev vi av 
vår handledare tipsade om en lämplig person för vår studie att intervjua. Vi kontaktade honom 
via mejl för att presentera oss själva och studien samt för att fråga om han hade möjlighet att 
delta. Personen tackade ja och arbetar som kommunikationschef och ägaransvarig på Första 
AP-fonden.  
 
Vi anser att våra respondenter kompletterar varandra eftersom de representerar varsin sida av 
framvagnen. Genom att intervjua den som är ansvarig för utformningen av framvagnen kunde 
vi få företagssidans syn på hur framvagnen används som kommunikationskanal. Vi kunde 
även få mottagarens syn på hur framvagnen används som kommunikationskanal genom att 
intervjua användare av framvagnen. På så sätt fick vi få båda sidor av hur framvagnen 
används som kommunikationskanal. 
 
Ett alternativt urval hade varit att intervjua professionella investerare överlag och personer 
som arbetar med att utforma årsredovisningar. Detta alternativ valdes bort eftersom det var 
önskvärt att ha en tydlig koppling mellan de semistrukturerade intervjuerna och experimentet. 
Vi ville att Electrolux framvagn skulle vara den gemensamma nämnaren. Dock innebar 
intervjun med Första AP-fonden att användarperspektivet breddades något eftersom de inte är 
en av de största ägarna i Electrolux. Eftersom två intervjuer är få till antalet valde vi att 
genomföra intervjun med Första AP-fonden då respondenten hade en tydlig inriktning mot 
transparens och kommunikation, vilket är nära kopplat till vår studie. Vi anser att 
respondenten bidrar med värdefulla insikter om framvagnen som kommunikationskanal 
eftersom han i sin arbetsroll har kontakt med många aktieförvaltare och därmed besitter 
kunskap om deras syn på hur framvagnen används som kommunikationskanal.  
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4.2.3 Datainsamling 
När vi utformade intervjuguiden utgick vi ifrån våra forskningsfrågor för att identifiera 
relevanta teman att fråga om, vilket enligt Bryman och Bell (2011) är ett lämpligt 
tillvägagångssätt. Efter att vi identifierat våra tre huvudsakliga teman anpassade vi sedan 
intervjuguiden efter varje respondent beroende på vilken relation den har till framvagnen. Vi 
skrev frågorna med öppna frågeord för att på bästa sätt få respondenterna att reflektera över 
våra teman och därmed få deras syn på hur framvagnen används som kommunikationskanal. 
Intervjuguiden består av bakgrundsfrågor, enklare frågor vars syfte var att känna av 
stämningen, djupare frågor angående våra teman samt avslutande frågor rörande framvagnens 
utveckling. Intervjuguiderna återfinns i sin helhet i bilaga 1 och 2. 
 
Följande intervjuer genomfördes:  

Tabell 1, Genomförda intervjuer 

Företag Intervjulängd Datum Dokumentation 
Electrolux 30 minuter 2015-04-07 Ljudinspelning 
Unionen 25 minuter 2015-04-10 Ljudinspelning 
Första AP-fonden 20 minuter 2015-04-16 Ljudinspelning 

 
Även om vi båda deltog vid intervjuerna var det enbart en som ställde frågorna för att undvika 
att det skulle bli förvirrande för respondenten. Samtliga intervjuer genomfördes på 
respondenternas arbetsplatser och spelades in med hjälp av ljudupptagning i form av diktafon. 
Ljudupptagning var att föredra eftersom vi som intervjuare kunde hålla hela vårt fokus på 
personerna som intervjuades och på så vis kunde uppfatta när det exempelvis var lämpligt 
med följdfrågor eller när samtalet ledde vidare i en intressant riktning som eventuellt krävde 
ytterligare frågor (Bryman & Bell, 2011). Dock kan vår bristande erfarenhet av att intervjua 
gjort att vi vid alla tillfällen inte uppfattade när det var lämpligt med följdfrågor, vilket kan ha 
lett till att vi missade eventuella öppningar till intressanta riktningar. Vi hade en 
övningsintervju inbokad för att förbereda oss och testa intervjuguiden i förväg, men eftersom 
intervjun med Electrolux blev inbokad till ett tidigare datum än vad vi hade planerat 
övningsintervjun blev den aldrig genomförd.  
 
Intervjuerna inleddes med att vi informerade om vad syftet med intervjun var och vad den 
skulle handla om. Innan vi ställde intervjufrågorna kontrollerade vi inte enbart att det gick bra 
att vi spelade in intervjun utan även om det gick bra att vi benämnde dem vid namn i 
examensarbetet. Två utav de tre respondenterna svarade att det gick bra att vi benämnde dem 
vid namn medan den tredje respondenten ville vara konfidentiell, varför vi valde att behandla 
samtliga respondenter konfidentiellt. Eftersom vi återger information om vilket företag som 
respondenterna arbetar på och vilken position de har anser vi ändå att studien är replikerbar. 
Därefter följde vi intervjuguiden och ställde följdfrågor när det var lämpligt och behövdes. Vi 
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avslutade intervjun med att tacka för deras deltagande och kontrollerade huruvida de ville 
godkänna citering. Samtliga respondenter ville godkänna citering. Två utav de tre 
respondenterna godkände citeringarna direkt medan den tredje respondenten återkom med 
formuleringsförslag. Eftersom förslagen inte påverkade innebörden av vad som sagts under 
intervjun tog vi hänsyn till förslagen.  

4.2.4 Analysmetod 
Intervjuerna transkriberades i efterhand. Därefter läste vi igenom materialet en gång för att 
säkerställa att vi hade fått med allting och för att få en känsla för vad respondenterna hade 
sagt. I nästa steg läste vi igenom transkriberingarna ytterligare en gång, men den här gången 
gjorde vi en initial och öppen kodning där vi stödantecknade vad vi kom att tänka på. Sedan 
läste vi igenom materialet en tredje gång där vi gjorde en fokuserad kodning och identifierade 
centrala teman och nyckelord. När vi bearbetat de enskilda intervjuerna jämförde vi sedan de 
teman och nyckelord som identifierats för att finna likheter och skillnader. De teman och 
nyckelord som identifierats kategoriserades därefter enligt teorin och den befintliga 
forskningen som ligger till grund för studien. Att använda kodning som analysmetod för 
intervjuer anser Bryman och Bell (2011) är ett lämpligt tillvägagångssätt.  

4.3 Experiment 

4.3.1 Design 
Experimentet genomfördes på redovisningsstudenter på civilekonomprogrammet vid 
Linköpings universitet. Deltagarna ombads inta rollen som en investerare och analysera ett 
kortare utdrag från Electrolux framvagn. Vi använde oss av en 2x2 between-subjects design 
vilket innebar att varje deltagare enbart deltog i ett av experimentets fyra scenarier eller i 
kontrollgruppen. I studien finns två oberoende variabler. Den första oberoende variabeln som 
vi varierar är informationen i framvagnens läsbarhet där läsbarheten består av två nivåer, 
lägre läsbarhet och högre läsbarhet. Den andra oberoende variabeln vi varierar är nivån på de 
finansiella nyheterna som antingen är positiva eller negativa. De två beroende variablerna i 
experimentet är viljan att investera och tillit till informationen. En översiktlig bild av 
experimentdesignen visas i figur 2 nedan.  
	  

 Läsbarheten av framvagnen 
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Lägre läsbarhet/  
Negativa nyheter 
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Figur 2, 2x2 between-subjects design, inspirerad av Rennekamp (2012) s. 1330	  
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En alternativ design hade varit en within-subjects design men eftersom vi i vår studie inte 
ville undersöka hur deltagarnas beteende förändrades när scenarierna ändrades i experimentet 
(Charness, Gnezzy & Kuhn, 2012) var en between-subjects design mer relevant för vår studie. 
Med en between-subjects design undvek vi att ett scenario påverkar hur deltagare betedde sig 
i andra scenarier av experimentet eftersom de enbart deltog i ett av scenarierna (Field & Hole, 
2003).  

4.3.2 Oberoende variabler 
Läsbarhet 
För att variera nivån på läsbarheten av utdragen från framvagnen använde vi oss av de 
språkliga rekommendationerna men även till viss del formateringsrekommendationerna i 
SEC:s (1998) A Plain English Handbook. SEC:s rekommendationer har används av flera 
experimentstudier för att variera läsbarheten (se exempelvis Rennekamp, 2012; Tan et al. 
2014). Även om utdraget från framvagnen i vårt experiment är på svenska anser vi att SEC:s 
rekommendationer är tillämpliga eftersom rekommendationerna hänvisar till typiska särdrag 
som ger en text en högre läsbarhet, exempelvis korta meningar, inga gömda verb och 
personliga pronomen.  
 
Vi varierade nivån på läsbarheten genom att använda särdrag från SEC:s rekommendationer 
som tillät oss att variera läsbarheten utan att det förändrade textens informationsinnehåll. De 
särdrag vi använde för att variera läsbarheten var meningslängd, personliga pronomen, gömda 
verb, hur nära subjekt, objekt och predikat var i meningen, uttryck med överflödiga ord samt 
konkreta eller abstrakta ordval. I texten med lägre läsbarhet slogs även vissa stycken ihop för 
att stycket skulle vara längre och inte likna punktuppställning. Att texten inte liknar 
punktuppställning strider mot SEC:s rekommendationer för att texten ska ha en högre 
läsbarhet. Exempel på våra variationer av de särdrag vi har varierat finns i bilaga 3 och 
utdragen från framvagnen med våra variationer av läsbarheten finns i sin helhet i bilaga 4 
respektive 5. Utdragen från framvagnen som har en högre läsbarhet överensstämmer med 
SEC:s rekommendationer för de särdrag som vi varierat. Däremot bryter istället utdragen från 
framvagnen som har en lägre läsbarhet mot SEC:s rekommendationer. Dock är det troligt att 
företagens framvagn har inslag av både lägre och högre läsbarhet. För att kunna observera 
effekten av läsbarheten på icke-professionella investerares beslutsfattande valde vi att göra 
tydliga skillnader där utdragen från framvagnen antingen hade en lägre eller högre läsbarhet.  
 
Vi kontrollerade om våra variationer av läsbarheten varit lyckade genom att deltagarna 
besvarade frågor i vilken grad på en 10-gradig likertskala de stämde in på påståendet att 
informationen från årsredovisningen var lätt att läsa, bearbeta och förstå. En 10-gradig skala 
med jämnt antal svarsalternativ användes för att deltagarna inte skulle undvika att ta ställning 
till frågan och kryssa i mittenalternativet. Därför valde vi att utvidga Riley et al.s (2014) 9-
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gradig skala till en 10-gradig skala. Läs- och skrivsvårigheter är dock en faktor som kan 
påverka hur deltagarna bedömer informationens läsbarhet. Risken är att en deltagare med läs- 
och skrivsvårigheter även bedömer scenarierna med en högre läsbarhet som svårare att läsa, 
bearbeta och förstå, vilket skulle påverka studiens resultat. För att hantera och begränsa denna 
eventuella påverkan på resultatet skedde fördelningen till grupperna slumpmässigt, vilket 
redogörs för noggrannare i avsnitt 4.3.4. 
 
Finansiella nyheter 
För att variera nivån på de finansiella nyheterna höll vi 2014 års finansiella siffror konstanta 
medan vi varierade 2013 års siffor för att året som informationen hänför sig till representerade 
en högre eller lägre tillväxt samt ett bättre eller sämre resultat än föregående år. Vi höll 
riktningen på resultatutvecklingen för de olika affärsområdena konstanta, huruvida de hade 
haft en positiv respektive negativ resultatutveckling. Resultatutvecklingens riktning hölls 
konstant för att situationen skulle uppfattas som mer verklighetstrogen och trovärdig. Att 
skapa en verklighetstrogen situation är ett problem med experimentstudier som Riley et al. 
(2014) lyfter fram. Dock har vi varierat hur pass positiv eller negativ resultatutvecklingen för 
affärsområdena varit för att skapa tydlig skillnad mellan de positiva och negativa scenarierna. 
De finansiella översikterna återfinns i bilaga 6 respektive 7. 
 
För att kontrollera om vår variation av nivån på de finansiella nyheterna var lyckad besvarade 
deltagarna frågan ”Vad anser du om Electrolux framtidsutsikter?”. En 5-gradig skala 
användes för att mäta variabeln där deltagarna kryssade i antingen mycket goda, goda, varken 
goda eller dåliga, dåliga eller mycket dåliga. Den 5-gradiga skalan valdes därför vi ansåg att 
den innehöll tillräckligt många och relevanta svarsalternativ för att bedöma Electrolux 
framtidsutsikter.  

4.3.3 Beroende variabler 
Vi mätte viljan att investera på två sätt. Som första mått besvarade deltagarna frågan ”hur 
attraktiv anser du nu att en investering i Electrolux-aktien är?”. Deltagarna svarade på en 10-
gradig likertskala där 1= väldigt oattraktiv och 10= väldigt attraktiv. Det andra måttet mättes 
med frågan ”hur troligt är det att du nu kommer göra en investering i Electrolux-aktien?”. 
Deltagarna svarade på en 10-gradig likertskala där 1= inte alls troligt och 10= väldigt troligt. 
Den 10-gradiga skalan för båda frågorna motiveras med samma resonemang som ovan för 
läsbarheten. Vidare i studien när vi refererar till båda måtten kommer vi benämna det viljan 
att investera. När de enskilda måtten menas benämner vi första måttet som investeringens 
attraktionskraft och andra måttet som sannolikhet att investera.  
 
Tillit till informationen mättes på tre sätt. De första två av måtten mättes genom att deltagarna 
bedömde i vilken grad de höll med om två påståenden. Det första påståendet var ”Jag kunde 
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förlita mig på informationen” och det andra påståendet var ”Jag anser att informationen var 
trovärdig”. Deltagarna svarade på en 10-gradig likertskala, där 1= instämmer inte alls och 10= 
instämmer helt. Den 10-gradiga skalan motiveras med samma resonemang som ovan. I det 
tredje måttet mättes den absoluta skillnaden i svaret på frågan ”hur attraktiv anser du nu att en 
investering i Electrolux-aktien är?” som först ställdes efter att deltagarna läst 
bakgrundsinformationen och sedan ställdes igen efter att de läst utdraget från framvagnen. Ett 
större värde i måttet torde återspegla en större tillit till informationen. Det tredje sättet att 
mäta tilliten till informationen är i enlighet med hur Rennekamp (2012) mätte tilliten till 
informationen i sin studie. Vidare i studien när vi refererar till samtliga tre måtten benämner 
vi det som tillit till informationen. När de enskilda måtten menas benämns första måttet som 
tillförlitlighet, andra måttet som trovärdighet och tredje måttet som förändring 
attraktionskraft.  
 
En viktig faktor för att säkra studiens reliabilitet är enligt Field och Hole (2003) att mäta de 
beroende variablerna så precist som möjligt. Genom att vi mätte båda de beroende variablerna 
med flera mått ökade vi möjligheten att fånga upp viljan att investera och tillit till 
informationen. Det finns dock faktorer som kan ha påverkat de beroende variablerna som vi 
inte kunde styra över. Deltagarnas riskbenägenhet är en faktor som påverkar viljan att 
investera oavsett hur de har påverkats av våra variationer i de oberoende variablerna. Ett sätt 
att kontrollera huruvida riskbenägenheten influerade våra resultat hade varit att ställa 
bakgrundsfrågor om deltagarnas riskbenägenhet. Även deltagarnas preferenser för aktier som 
investeringsform kan ha påverkat deras vilja att investera oavsett om de ansåg att Electrolux 
är en attraktiv investering eller inte. Genom att läs- och skrivsvårigheter påverkar hur 
informationen uppfattas påverkar det även vilka bedömningar som görs utifrån den givna 
informationen. På så sätt har läs- och skrivsvårigheter en indirekt påverkan på de beroende 
variablerna. Deltagarnas tidigare uppfattning om och preferenser för Electrolux är en annan 
faktor som kan ha påverkat de beroende variablerna. En tidigare hög eller låg preferens för 
Electrolux kan ha påverkat deltagarnas vilja att investera oavsett vilket scenario de blev 
tilldelade i experimentet. Tidigare erfarenheter hos deltagarna kan ha påverkat förtroendet för 
Electrolux vilket i sin tur kan ha påverkat tilliten till informationen från Electrolux. Genom att 
fördelningen till de olika grupperna skedde slumpmässigt kan dessa personliga faktorer 
spridas ut bland grupperna så att påverkan på studiens resultat begränsas, vilket ökar studiens 
reliabilitet och interna validitet.  

4.3.4 Deltagare 
Experimentet utfördes på tredjeårsstudenter på civilekonomprogrammet vid Linköpings 
universitet. I Tabell 2 visas en översikt av deltagarnas bakgrund vilken exkluderar de 
deltagare som uppvisade extremvärden. En närmare beskrivning av hur extremvärdesanalysen 
genomfördes återfinns i avsnitt 7.1. Deltagarna läser programmet med inriktning mot 
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redovisning och hade i genomsnitt läst 3,85 redovisningskurser och 1,52 finanskurser vid 
experimenttillfället. Totalt deltog 60 studenter i experimentet varav 28 var män och 32 var 
kvinnor. Studenternas deltagande i experimentet var frivilligt. 56,67 % av deltagarna angav 
att de investerar i aktier eller tidigare har investerat i aktier. Av de som angav att de hade viss 
investeringsvana i aktier svarade 5,88 % att de äger eller tidigare har ägt aktier i Electrolux. 
Av de som inte hade någon tidigare investeringsvana i aktier indikerade 46,15 % att de 
planerar att investera i aktier i framtiden. Av deltagarna svarade 46,67 %, nästan hälften, att 
de läser årsredovisningar några gånger om året. Över en fjärdedel, 26,67 %, av deltagarna 
svarade att de läser årsredovisningar en gång om året eller mer sällan. 16,67 % av deltagarna 
svarade att de aldrig läser årsredovisningar medan 10,00 % svarade att de läser 
årsredovisningar en gång i månaden eller oftare.  
 
Vi anser att studenter på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning kan 
användas som representanter för icke-professionella investerare eftersom tidigare 
experimentstudier har använt ekonomstudenter som representanter. Tan et al. (2014; 2015) 
använde MBA-studenter och Riley et al. (2014) använde ekonomstudenter som främst hade 
redovisning som sin huvudsakliga inriktning som representanter för icke-professionella 
investerare. De professionella investerarna i Elliott et als. (2007) experiment hade i 
genomsnitt läst 1,9 redovisningskurser och 1,6 finanskurser. Deltagarna hade vid tidpunkten 
för vårt experiment läst fler redovisningskurser och ligger strax under när det gäller antalet 
finanskurser, varför vi anser att våra deltagare kan agera som representant för icke-
professionella investerare. Det är dock värt att poängtera att civilekonomstudenterna inte kan 
agera som representanter för professionella investerare.  
 
Enligt Elliott et al. (2007) är dock resultatet inte lika tydligt när det gäller huruvida 
studenterna kan agera som representanter för icke-professionella investerare när det kommer 
till mer komplexa uppgifter såsom att fatta ett investeringsbeslut och inkludera information i 
ett sådant beslut. Majoriteten av deras tester indikerar dock att tredjeårsstudenterna som har 
avslutat och läst en stor del av sina redovisnings- och finanskurser kan agera som 
representanter för icke-professionella investerare även när det kommer till mer komplexa 
uppgifter. Därmed finns en risk att våra resultat påverkades av att studenterna inte kan hantera 
den komplexa uppgiften att fatta ett investeringsbeslut. Ett problem med att använda utdrag 
från framvagnen är att deltagarna kan ha upplevt mängden information att ta till sig som 
mastig, vilket kan ha påverkat deras vilja eller förmåga att ta till sig informationen. Ett sätt att 
kontrollera om deltagarna tog till sig informationen hade varit att ställa kontrollfrågor om 
innehållet av utdragen från framvagnen.  
 
Ett alternativt urval av deltagare hade varit att genomföra experimentet på samtliga 
tredjeårsstudenter på civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Fördelen med det 
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alternativa urvalet hade varit att vi fått möjlighet till fler deltagare. Dock anser vi inte att det 
hade varit ett lämpligt urval eftersom varken marknadsföring- eller 
nationalekonomistudenterna har samma redovisningskunskaper, vilket hade gjort uppgiften 
svårare för dem. 
 
Deltagarna delades in i fem grupper, en grupp för vart och ett av de fyra scenarierna samt en 
kontrollgrupp. Kontrollgruppen möjliggjorde att vi kunde jämföra utfallet av de fyra olika 
scenarierna mot utgångsläget. Dock är det värt att poängtera att originalet av utdraget från 
Electrolux framvagn hade en redan relativt hög läsbarhet, vilket innebär att vi inte kan se lika 
stora skillnader mellan hur deltagarna i de scenarierna med högre läsbarhet och 
kontrollgruppen uppfattade informationens läsbarhet. Fördelning till grupperna skedde 
slumpmässigt vilket är av stor vikt vid en between-subjects design då vi förväntar oss att det 
finns systematiska skillnader i deltagarnas förutsättningar. Genom en slumpmässig fördelning 
kan vi enligt Field och Hole (2003) hålla effekten av deltagarnas olika förutsättningar så 
osystematiska som möjligt. På så sätt kan vi isolera effekten av våra variationer på de 
oberoende variablerna. En slumpmässig fördelning är viktig för studiens interna validitet 
eftersom det stärker att grupperna i experimentet är likvärdiga i alla aspekter utom vilket 
scenario de blev tilldelade (Hakim, 2000). För att möjliggöra en slumpmässig fördelning lade 
vi experimentmaterialet i kuvert som vi sedan blandade tills vi inte visste vilket scenario som 
låg i vilket kuvert. Den slumpmässiga fördelningen skedde sedan genom att deltagarna 
slumpmässigt fick ett kuvert utan att vi visste vilket scenario de blev tilldelade.	  En	  översiktlig	  
bild	  av	  gruppdesignen	  visas	  i	  figur	  3	  nedan.	  	  

	  

	  
Figur 3, Gruppdesign, inspirerad av Field & Hole (2003) s. 78 
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Tabell 2, Gruppöversikt 

Grupp 
Antal 

deltagare 

Genomsnittligt 
antal 

redovisnings-
kurser 

Genomsnittligt 
antal 

finanskurser 

Andel som 
investerar eller 

tidigare 
investerat i 

aktier 

Andel som 
planerar att 
investera i 

aktier 

Grupp 1 12 3,45 1,75 33,33 % 50,00 % 
Grupp 2 12 3,92 1,50 75,00 % 66,67 % 
Grupp 3 12 3,83 1,42 58,33 % 40,00 % 
Grupp 4 12 3,83 1,42 50,00 % 33,33 % 
Grupp 5 12 4,17 1,50 66,67 % 50,00 % 
Totalt: 60 3,85 1,52 56,67 % 46,15 % 

	  

4.3.5 Genomförande 
Experimentet genomfördes den 23 mars 2015 i en föreläsningssal på Linköpings universitet. 
Deltagarna tilldelades slumpmässigt ett kuvert som innehöll tre stycken häften. I häfte 1 
började deltagarna med att läsa uppgiftens instruktioner innan de gick vidare och läste 
bakgrundsinformation om Electrolux och därefter besvarade de frågan ”hur attraktiv anser du 
nu att en investering i Electrolux-aktien är”. Efter att de besvarat frågan lade deltagarna häfte 
1 uppochner och åt sidan för att sedan öppna häfte 2. I häfte 2 fick deltagarna ett kortare 
utdrag från framvagnen i Electrolux årsredovisning samt en finansiell översikt för 2014 och 
2013. När deltagarna hade läst klart häfte 2 lade de det uppochner och åt sidan. Därefter 
öppnade de häfte 3 som innehöll frågeformuläret och besvarade 8 frågor samt 
bakgrundsfrågor. Frågeformuläret återfinns i bilaga 8. När deltagarna hade besvarat alla 
frågorna lade de tillbaka samtliga häften i kuvertet. Kuverten samlades sedan in när alla 
deltagarna var klara. Experimentet tog tjugo minuter att genomföra. En översikt över 
experimentets tillvägagångssätt visas i figur 4 nedan.  

 
Figur 4, Experimentets tillvägagångssätt 

Även om genomförandet av experimentet under en föreläsning gjorde att vi på ett snabbt sätt 
kunde rekrytera deltagare fanns det även nackdelar med platsen. I föreläsningssalen satt 
deltagarna nära varandra vilket kan ha gjort att de påverkade varandra när de utförde 
uppgiften. Eftersom experimentet endast genomfördes vid en tidpunkt finns det inget gap 
mellan våra mätningar, vilket enligt Field och Hole (2003) stärker studiens interna validitet. 
Vidare framhåller de att om det hade funnits ett gap mellan mätningarna hade risken varit att 



	   33 

resultatet inte bara berodde på våra variationer utan då hade även andra händelser som skett 
mellan mätningarna kunnat påverka resultatet. De lyfter även fram att det finns en risk med att 
ha en initial mätning eftersom deltagarna kan bli inställda på experimentets syfte och reagera 
på den initiala frågan. Genom att deltagarna får en indikation på syftet kan den initiala 
mätningen påverka den slutliga mätningen vilket kan hota studiens interna validitet. I och 
med att vår initiala fråga inte direkt är kopplad till varken läsbarheten eller de finansiella 
nyheterna blev deltagarna inte uppmärksammade på att det var dessa två variabler som vi 
varierat när deltagarna sedan läste informationen i häfte 2. På så sätt begränsade vi risken för 
att deltagarna blev inställda på experimentets exakta syfte. Därmed anser vi inte att den 
initiala frågan var ett alltför stort hot mot studiens interna validitet.  

4.4 Forskningsetiska aspekter 

4.4.1 Intervjuer 
När vi genomförde intervjuerna var vi noga med att inte vilseleda respondenterna genom att 
informera om studiens syfte, vad intervjun skulle handla om och hur lång tid intervjun skulle 
ta. Vi var tydliga med att deltagandet var frivilligt och konfidentiellt. Samtliga respondenter 
gav sitt samtycke till deltagande i studien och var medvetna om hur studiens resultat kommer 
presenteras. Under intervjuerna ställde vi inga frågor som inkräktade på deras privatliv. 
Samtliga av dessa aspekter är viktiga etiska ställningstaganden enligt Bryman och Bell 
(2011).  

4.4.2 Experiment 
Vårt experiment utsatte inte deltagarna för varken fysisk eller psykisk fara. Deltagarna blev 
dessutom uttryckligen medvetna om, både muntligt och skriftligt, att deltagandet var frivilligt, 
vilket är viktiga etiska ställningstaganden enligt Field och Hole (2003).  
 
För att inte påverkan av våra variationer i de oberoende variablerna ska vara orsakade av 
några andra faktorer än just våra variationer valde vi att inte informera deltagarna om det 
exakta syftet med studien. Istället informerade vi om det mer övergripande syftet att vi 
undersökte hur företag kommunicerar genom sin årsredovisning med investerare och att de 
fick ett kortare utdrag från årsredovisningen att läsa. Hade deltagarna varit medvetna om att 
de fanns en variation av läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna hade effekten av 
variablerna troligen försvunnit och den interna validiteten varit hotad. Om deltagarna haft den 
medvetenheten hade risken varit att de hade förändrat sitt beteende och bearbetat 
informationen på ett annat sätt, vilket skulle kunna ha lett till ett annat investeringsbeslut och 
en annan tillit till informationen. Ett tydligt exempel på ett förändrat beteende är Rennekamps 
(2012) studie där hon gjorde deltagarna medvetna om att det fanns en variation i läsbarheten 
och deltagarna efter att de fick se de olika variationerna av läsbarheten reviderade sina 
bedömningar till mindre extrema.  
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Vi valde att istället efter experimentets genomförande informera deltagarna om att de deltog i 
ett experiment samt att syftet med experimentet var att undersöka hur läsbarheten av 
framvagnen och nivån på de finansiella nyheterna påverkade icke-professionella investerares 
investeringsbeslut och tillit till informationen. Dessutom informerade vi deltagarna om att vi 
inte var intresserade av deras individuella svar utan att deras svar kommer kombineras med 
andras svar. Vidare informerade vi om att deras svar behandlas konfidentiellt och anonymt. 
Vi säkerställde konfidentialitet och anonymitet genom att deltagarna inte behövde uppge sitt 
namn på enkäten och genom att frågorna var ställda på ett sätt så att det utav svaren inte 
skulle gå att identifiera vem som svarat på vilken enkät. För att hålla isär vilket scenario som 
enkäten representerade kodade vi istället enkäterna i en tresiffrig kod. Efter experimentet 
stannade vi även kvar för att besvara eventuella frågor som deltagarna hade. Genom att vi i 
efterhand informerade om de verkliga förhållandena kompenserade vi delvis upp för den inte 
helt etiska aspekten att deltagarna inte fullt ut visste vad studien handlade om från början 
(Field & Hole, 2003).  
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5. EMPIRISKA RESULTAT– INTERVJUER 
mpirikapitlet presenterar våra empiriska resultat av intervjuerna. Resultaten 
presenteras först ur ett företags perspektiv och sedan utifrån de två användarnas 
perspektiv. Varje perspektiv är indelat utefter de tre teoretiskt genererade teman: 

syftet med den berättande kommunikationen, tillit till information samt läsbarhet. Kapitlet 
avslutas med en översiktlig sammanfattning av det viktigaste från intervjuerna. 

5.1 Översiktlig beskrivning av respondenterna 
Tabell 3, Översikt respondenter 

Respondent Befattning Arbetsuppgifter Erfarenhet Företag 
Anna Projektledare 

årsredovisningen 
Håller ihop årsredovisningen 10 år Electrolux 

Bertil Kapitalförvaltare Utvärdera och analysera bolag 4 år Unionen 

Cesar Kommunikationschef/ 
Ägaransvarig 

Ansvarar för den egna 
kommunikationen/ Kontakt med 
bolagen de äger 

6 år /  
11 år 

Första AP-fonden 

 
Tabellen ovan ger en översiktlig beskrivning av respondenterna. 

5.2 Framvagnen ur ett företags perspektiv 

5.2.1 Framvagnens roll och dess samband med resterande delar i årsredovisningen 
	  

Framvagnen är ju mer en berättelse om Electrolux och vad vi håller på med, vad vi 
gör, vad det finns för möjligheter i bolaget. Vi försöker sätta bolaget i sitt 
sammanhang och beskriva varför man ska investera i Electrolux. Du ska få en känsla 
för det tycker jag när du läser den här. Du ska i alla fall kunna göra din bedömning. 
Och det kan du inte göra tycker jag om du bara läser del två. 
(Anna) 

 
Ovanstående citat beskriver framvagnens roll och dess samband med de resterande delarna av 
årsredovisningen, som hänvisas till som del två. Den andra delen av årsredovisningen består 
av de legala rapporterna och är en mer rapporterande del om vad företaget har gjort och 
åstadkommit. Anna lyfte fram att framvagnen å andra sidan är en friare del där företaget kan 
värdera vad de har åstadkommit genom att beskriva hur och varför. Genom att framvagnen 
innehåller förklaringar och fördjupande information ger den ”[…] en helt annan förståelse för 
bolaget”.  
 
Syftet med framvagnen är enligt Anna att ”[…] beskriva det här bolaget på ett så bra sätt som 
möjligt […]” och ”[…] att sätta Electrolux i sitt sammanhang”. På så sätt bidrar framvagnen 
med en berättelse om företaget. Tanken är att användaren ska kunna skapa sig en bild av 

E 
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företaget och en känsla för hur dess verksamhet fungerar. Framvagnen ska helt enkelt stärka 
företagets varumärke. Det är främst ”[…] kapitalmarknaden och då är det ju aktieägare, 
investerare och analytiker […]” som Anna ser som mottagare av framvagnen. Hon lyfter inte 
minst fram att framvagnen ”[…] har en betydelsefull roll även internt […]” och att den även 
används vid kontakt med leverantörer och återförsäljare. Framvagnen avgör vad som officiellt 
kan sägas om koncernen. Anna poängterar att ”här kan alla känna sig trygga med att står det i 
årsredovisningen så är det något vi kan kommunicera externt”. 
 
Framvagnen har under Annas tid som projektledare för Electrolux årsredovisning ”[…] 
utökats” och blivit mer omfattande. Hon berättar att de idag ”[…] beskriver mycket mer [...]” 
och att framvagnen innehåller mer fördjupande information. Hållbarhetsfrågor är något Anna 
lyfter fram som en pågående trend, men som hon även tror kommer få en allt större roll och 
betydelse i framvagnen framöver. Hon tror även att årsredovisningen kommer skilja sig mer 
mellan olika företag och att den kommer delas upp i olika produkter. Anledningen till varför 
årsredovisningen skulle delas upp i flera produkter är att de då skulle kunna användas i olika 
sammanhang där användarna har olika intressen och behov.  

5.2.2 Framvagnens tillförlitlighet 
Det finns ett tydligt samband mellan framvagnen och den mer rapporterande delen i 
årsredovisningen. Anna framhäver att de olika delarna ”[…] hänger ju väldigt mycket ihop”, 
vilket enligt henne gör att läsaren kan känna tillit till framvagnen. Genom att göra 
hänvisningar till den rapporterande delen i framvagnen, kan den legitimitet som den 
rapporterande delen har, genom att den är granskad och reviderad av en revisor överföras 
även till framvagnen. 
 
Kontinuitet var något som Anna lyfte fram som viktigt för att skapa tillförlitlighet i 
framvagnen. Hon påpekar att framvagnen bör innehålla sådan information som ”[…] läsaren 
känner till […]” och som Electrolux redan har kommunicerat under året i sina delårsrapporter 
och på kapitalmarknadsdagar. Informationen återanvänds sedan i framvagnen, men i ett annat 
sammanhang och på ett mer lättillgängligt sätt. Kontinuiteten handlar även om att ha ett 
konsekvent rapporteringssätt med uppföljning av de mål som Electrolux har. Vidare pekar 
hon på att de ”[…] vill göra så lite förändringar som möjligt för att man ska känna igen sig 
[…]”. För att säkerställa att informationen beskrivs på rätt sätt har Electrolux en stor intern 
process med genomgång av texter och avsnitt med de som är ansvariga för verksamheterna. 
Anna belyser att ”det är viktigt för oss att informationen känns tillförlitlig […] och att det här 
är information som vi kan stå för”.  

5.2.3 Framvagnens läsbarhet 
När framvagnen i Electrolux årsredovisning ska konstrueras läggs mycket fokus på det 
skrivna språket och hur informationen ska formuleras. Enligt Anna försöker de ”[…] skriva så 
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enkelt och pedagogiskt som möjligt så att man ska förstå vad det handlar om […]”. Vidare 
understryker hon ”[…] att det är farligt om det börjar bli för svårt och det bara är en liten elit 
som förstår vad det handlar om”. Hon förtydligar att även en mindre aktieägare som inte är 
insatt i terminologin i finansvärlden ska förstå informationen i framvagnen. Anna lyfter fram 
pedagogik, kontinuitet och tydlighet som några faktorer hon anser är viktiga för att 
informationen ska ha en hög läsbarhet.  
 
Tydligheten är särskilt viktig när informationen som ska beskrivas har haft en negativ effekt 
på exempelvis resultatet. Genom att beskrivningarna hjälper läsarna att ”[…] göra sin egen 
bedömning [...]” samtidigt som Electrolux förklarar hur de”[…] jobbar med att minimera […] 
riskerna” anser Anna att läsarnas osäkerhet kan minskas. Just att skapa mindre osäkerhet 
eftersom de inte vill att läsarna ska få några överraskningar när de läser framvagnen var något 
som Anna tryckte hårt på. Hon tog upp valutaeffekter som ett aktuellt exempel på ett område 
som de fördjupade sig extra i för att förklara hur det påverkade resultatet. Enligt henne är det 
även viktigt att använda ett tydligt språk när Electrolux vill belysa någonting positivt. Hon 
poängterar att ”är det något vi ser är positivt […] som marknaden […] inte riktigt ser 
potentialen i så är det något vi vill berätta om”. Vidare anser hon inte att de resonerar 
annorlunda när de ska beskriva och förklara negativ respektive positiv information i 
framvagnen.  
 
Anna framhäver att Electrolux använder ”[…] förklarande grafik med kartor och […] stöd av 
bildtexter […]” för att öka läsbarheten av framvagnen. Genom att använda sig av bilder och 
diagram förenklar de för användaren att ta till sig informationen. Hon anser att det är viktigt 
att undvika att framvagnen enbart är ”[…] sida upp och sida ner med text” och att det helt 
enkelt ska vara ”så lite text som möjligt […]”. Vidare lyfter hon fram riskbeskrivningen som 
ett exempel på information vilken i stora drag finns i den rapporterande delen, men som de i 
framvagnen ”[…] paketerat på ett lite mer lättillgängligt sätt […]”. Genom att variera text, 
bild och diagram ska framvagnen enligt Anna ”[…] väcka intresse […]” och ”[…] locka till 
läsning”.   
 
Anna framhåller att Electrolux har fått både positiva och negativa synpunkter på framvagnen. 
Hon lyfter dock fram att det varit ”[…] mest positiva synpunkter”, både internt och externt. 
De som har framfört negativa synpunkter anser att framvagnen är ”[…] lite mastig […], att 
den innehåller ”[…] mycket information […]” samt att ”[…] man tar sig inte igenom” den. 
Det har även förekommit interna negativa synpunkter där det istället har handlat om att de 
inte har beskrivit vissa avsnitt på rätt sätt. Hon framhåller dock att de negativa synpunkterna 
inte är något som drivit deras arbete eftersom de har varit för få. Däremot är de lyhörda 
gentemot marknaden eftersom de exempelvis tittar på hur andra företag gör och deltar i 
seminarier relaterat till årsredovisningsarbetet.  
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5.3 Framvagnen ur användarnas perspektiv 

5.3.1 Framvagnens roll och dess samband med resterande delar i årsredovisningen 
	  

[…] den beskrivande delen är ju en del av att man berättar varför siffrorna ser ut så 
som de gör och hur är tanken att bolagets räkenskaper ska se ut framåt. Jag skulle 
säga att våra investeringsbeslut fattas ju av hur bolaget utvecklas och vad vi tror om 
[…] lönsamhet och tillväxt framåt. Men det är en del att förstå hela pusslet.  
(Bertil) 
 

Ovanstående citat beskriver såväl sambandet mellan framvagnen och resterande delarna av 
årsredovisningen som hur framvagnen används vid beslutsfattande. Enligt Bertil syftar alltså 
framvagnen till att skapa en förståelse för varför den finansiella informationen ser ut som den 
gör. Cesar pekar istället på att framvagnen är en beskrivning och uttrycker sig som att ”[…] 
bakvagnen blir ju rätt tung och massor med siffror men framvagnen kan då vara lite mer 
luftig, lite mer beskrivande”. Framvagnen är helt enkelt enligt Cesar ”[…] ett snabbt sätt att 
läsa in sig på bolaget”. Samtidigt hävdar han att ”[…] årsredovisningen har överhuvudtaget 
blivit mer ett varumärkesskapande, man […] framhäver sitt eget varumärke, och det är […] 
framvagnen en väldigt tydlig del av […]”. 
 
En trend som Bertil uppmärksammat är att företagen ”[…] skiljer på beskrivningen av 
bolaget, de mjuka delarna och […] de rena sifferdelarna”. Samtidigt understryker han att han 
är tveksam till om det är en positiv trend. Han framhåller att ”jag vet inte om jag tycker det är 
så bra egentligen för ofta vill man kanske ändå titta på båda delar” eftersom bilderna ska 
komplettera varandra. Han påpekar att han gärna vill att det ska vara fortsatt ett dokument och 
att man kan ”[…] som läsare välja att hoppa över de sidor man inte tycker är så intressanta”. 
Cesar tror att den tryckta årsredovisningen ”[…] kommer sitta ihop fortsatt” men påpekar att 
han samtidigt tror att den webbaserade årsredovisningen kommer bli flexiblare och att läsaren 
där kan ”[…] välja och vraka […]” bland information.  
 
Det framhävs av Bertil att det som avgör användandet av framvagnen är vilket intresse han 
har i eller för företaget. Om han redan äger en stor andel aktier i företaget eller bedömer att 
det skulle kunna vara intressant att äga aktier i företaget läser han framvagnen noggrannare än 
i andra fall. Enligt Bertil skiljer sig inte hans användande av framvagnen beroende på om det 
har varit ett bättre eller sämre år för företaget, utan det är just intresset som är den avgörande 
faktorn. Cesar anser dock att i och med att företagen vill ”[…] beskriva sig i så bra termer 
som möjligt[…]” finns det anledning att ”[…] läsa mellan raderna” i framvagnen när det har 
varit ett sämre år för företaget. 
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”[…] Professionella investerare använder årsredovisningen […], framförallt framvagnen, 
mindre än säg en privat investerare”, hävdar Cesar. Han påpekar dock också att han ”[…] tror 
att de (professionella investerare) använder årsredovisningen och så mer än vad de säger att 
de gör”. Investeringsnivån är därmed ytterligare en faktor som påverkar användandet av 
framvagnen. Cesar framhåller att när en investerare känner företaget väl har han eller hon inte 
lika stor användning av framvagnen längre. Han hävdar att investerare ”[…] som verkligen 
kan bolagen, […] behöver ju inte använda den (framvagnen) på samma sätt”. Han framhäver 
också att framvagnen är ett dokument de professionella investerarna kan ha som stöd och gå 
tillbaka till, men att de inte läser den sida upp och sida ner. Snarare väljer de ut de delar som 
är relevanta vid just det tillfället, exempelvis läser de VD-ordet om de ska träffa företagets 
VD.  
 
Ett problem med användandet av framvagnen och årsredovisningen som Cesar lyfter fram är 
att den har en ”[…] begränsad livslängd […]”. Informationen blir efter ett tag gammal och 
tappar då sin aktualitet. Han påpekar att om han exempelvis under hösten skulle vilja läsa in 
sig på företaget ”[…] skulle jag hellre gå till hemsidan och titta där”. Såväl Bertil som Cesar 
betonar att framvagnen är ett dokument som är riktat till företagets samtliga intressenter. 
Cesar framhåller dock att ”bakvagnen är ju mer till en som verkligen är intresserad av att 
investera i bolaget […]”, vilket stärks av Bertil som hävdar att all information, exempelvis 
hållbarhetsfrågorna, i framvagnen inte är intressant för en kapitalförvaltare. Bertil lyfter också 
fram att det är syftet med förvaltningen som styr vilken information i framvagnen som är 
relevant eller intressant att titta på. Problemen med informationen i framvagnen som 
användarsidan lyfter fram är att den riktar sig till för många och att den efter ett tag tappar sin 
aktualitet.  
 
Användarsidan anser att det är den finansiella informationen som är det allra viktigaste, men 
att framvagnen fyller sin funktion genom att skapa en förståelse för vad den finansiella 
informationen innebär och hur den kan komma att se ut framåt. Med hjälp av framvagnen 
skapas en bredare förståelse för företaget och vart de är på väg, även om informationen har en 
begränsad livslängd. Samtidigt som det finns en länk och ett samband mellan 
årsredovisningens olika delar riktar de sig till olika intressentgrupper. 

5.3.2 Framvagnens tillförlitlighet 
Enligt Bertil är Electrolux framvagn transparent och han anser att det går att förlita sig på 
informationen som återges i framvagnen. Han framhäver att ”det vore ju väldigt illa om man 
skriver något som är osant i en årsredovisning, […] det vore ju förödande för det bolaget”. 
Cesar är inne på samma spår och påpekar att ”alla är medvetna om att det är lite förskönande 
bild […]” men att ”[…] det är ingen som tror att man ljuger”. Framvagnen är tillförlitlig ur 
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den aspekten att det är sann information som återges samtidigt som användaren har ett kritiskt 
öga till informationen eftersom den är beskriven på det sätt som företaget vill förmedla den. 
 
För att informationen ska kännas tillförlitlig framhäver Bertil att det är viktigt att företaget 
faktiskt levererar det de säger att de ska leverera. Om företaget exempelvis presenterar en 
framåtriktad strategi är det viktigt att de faktiskt håller sig till den strategin och kan leverera 
det som utlovats. Bertil lyfte fram Electrolux som exempel på ett företag som inte alltid har 
levt upp till vad de har sagt, vilket har lett till att marknaden nu inte fullt ut tror att de kan nå 
upp till exempelvis sina finansiella mål.  
 
Något som enligt Cesar ökar framvagnens transparens och därmed tillförlitlighet är när 
företagen vågar upplysa även om sådant som inte är perfekt. Han lyfter fram att ”[…] ju mer 
man visar upp av även de saker som inte är perfekta, desto mer trovärdighet får man”. Vidare 
påpekar Cesar att han tror att transparensen har med företagets kultur och inställning att göra. 
Han hävdar att ”har bolaget inställningen att vi ska redovisa så mycket som möjligt så blir 
[…] framvagnen mycket bättre än om man […] försöker smyga med saker”. Bertil poängterar 
också vikten av transparens och framhåller att ”bolagen vill […] visa att de är transparenta 
[…]” vilket har lett till att ”[…] de vill beskriva verksamheten […] ytterligare”. För att skapa 
tillförlitlighet i framvagnen handlar det om att vara öppen och ärlig med vilka problem som 
finns och att inte försöka dölja vad som egentligen pågår.  
 
Läsbarheten av framvagnen är något som såväl Bertil som Cesar påpekar undermedvetet kan 
öka tilliten till informationen. Bertil beskriver det som ”att om man läser något man tycker är 
enkelt att förstå och hänger med, är det klart att man […] litar på det mer […]”. Han är dock 
noga med att påpeka att det är något man måste ”[…] försöka se genom […]”. Däremot är 
Cesar mer rakt på sak och hävdar att ”går det att förstå saker så får man bättre tillit […]”. 
Alltså kan läsbarheten, framförallt i form av hur lätt informationen är att förstå, indirekt 
påverka tilliten som användarna känner till framvagnen.  

5.3.3 Framvagnens läsbarhet 
När det gäller framvagnens läsbarhet hävdar Cesar att den skiljer sig åt mellan olika företag. 
Han lyfter dock fram att ”[…] bolag är ju ganska duktiga på att få ihop en läsbarhet, en 
beskrivning som går att följa och förstå”. Han utvecklar sitt resonemang och anser att ”[…] 
väldigt många bolag […] får ihop en vettig beskrivning av varje enskild del […]” men att 
”[…] det är svårt att få den här helheten”. Det som Cesar efterlyser mer av är att företagen ska 
bli bättre på att beskriva sitt värdeskapande och förklara vad det är som gör att de tjänar 
pengar. Han efterlyser också bättre förklaringar till hur olika delar av verksamheten och 
företaget hänger ihop. Kort och gott anser användarsidan att läsbarheten generellt sett är bra i 
de enskilda delarna, men däremot saknas ofta helhetsbilden.  
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Även om Bertil lyfter fram att Electrolux framvagn har en hög läsbarhet och är ”[…] ganska 
lätt att ta till sig […]” påpekar han samtidigt att han upplever ”att det återkommer samma 
fakta på tre, fyra, fem ställen […]”. Enligt honom innehåller årsredovisningen ”[…] väldigt 
mycket upprepande texter […]”. Han efterlyser att framvagnen ska bli såväl kortare som mer 
koncis, ”just för att man ska orka läsa det”. Vidare påpekar han att det går ”[…] trender i […] 
vilka ord man använder, hur mycket man broderar ut texten […]”. ”Lönsam tillväxt” är 
exempel på ett trendigt begrepp han tar upp som många företag skriver att de ska uppnå. 
Såväl Bertil som Cesar lyfter fram att framvagnen har blivit bättre, samtidigt som den har 
blivit längre. Även om läsbarheten redan idag är bra, finns det alltså möjligheter till 
förbättringar.  

5.4 Sammanfattning 
	  
Tabell 4, Sammanfattning av intervjuerna 

 Företagets perspektiv  Användarnas perspektiv 
Kategori Anna  Bertil Cesar 

Roll 

Sätta företaget i sitt 
sammanhang 
 

 Förstå hela pusslet Sätta sig in i företaget 

Samband 

Framvagnen är en 
fördjupning av den 
rapporterande delen 
 

 
Framvagnen beskriver 
varför siffrorna ser ut som 
de gör 

Framvagnen är en 
beskrivning av bakvagnen 

Tillförlitlighet 

Kontinuitet genom att det 
finns ett samband skapar 
tillförlitlighet 
 

 
Genom att leverera det 
man lovar skapas 
förtroende 

Genom att upplysa även om 
aspekter som inte är perfekta 
skapas trovärdighet 

Läsbarhet 

Pedagogik, kontinuitet och 
tydlighet ger framvagnen en 
högre läsbarhet 
 

 
Kort och koncist skulle 
göra framvagnen enklare 
att förstå 

En bra helhetsbild gör 
framvagnen enklare att förstå 

 
Ovanstående tabell sammanfattar respondenternas syn på och erfarenhet av hur framvagnen 
används som kommunikationskanal.  
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6. ANALYS AV INTERVJUER 
nalyskapitlet kopplar ihop det empiriska resultatet från intervjuerna med teorin. 
Analysen tar sin utgångspunkt i Bedford och Baladounis (1962) modell för 
redovisningen som kommunikationsprocess för att analysera hur framvagnen 

används som kommunikationskanal. Eftersom framvagnen är berättande information 
använder vi Bals (1997) trepartssystem för att analysera de tre delarna av den berättande 
informationen. Ur ett framvagnsperspektiv är fabeln företaget och dess ekonomiska händelser 
som ska kommuniceras genom en berättelse. Texten i framvagnen är sedan 
redovisningsfunktionens tolkning av berättelsen om företaget och ekonomiska händelser. 
Första avsnittet av analysen tar avstamp i de skapande delarna av kommunikationsprocessen 
där vi analyserar hur framvagnen skapas. Analyskapitlets andra avsnitt tar istället avstamp i 
användandets delar av kommunikationsprocessen där vi analyserar hur framvagnen tolkas 
och används. Det finns en stor överlappning mellan skapandet och användandet av 
framvagnen i kommunikationsprocessen men vi har ändå valt att bryta ner 
kommunikationsprocessen utifrån olika steg för att åskådliggöra processen på bästa sätt. 
Dock var en viss överlappning oundviklig i analysen. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 

6.1 Skapandet av framvagnen 

6.1.1 Att välja ut berättelsens fabler 
De första stegen i Bedford och Baldounis (1962) modell handlar om att 
redovisningsfunktionen ska tolka all den information de har tillgänglig för att sedan välja ut 
vilken information som ska kommuniceras. Första steget att skapa framvagnen är enligt 
företagssidan att samla in all den information de redan har kommunicerat under året. Därefter 
görs en tolkning av informationen, vilket hjälper redovisningsfunktionen att hitta information 
som de behöver fördjupa sig i och förklara ytterligare i framvagnen. Genom den fördjupade 
förklaringen ska användarna få en förståelse för den finansiella informationen samt vad som 
driver och påverkar företaget. Framvagnens roll i kommunikationsprocessen beskrivs av både 
företagssidan och användarsidan som en beskrivning av företaget och dess finansiella 
prestationer.  
 
När redovisningsfunktionen ska välja ut den serie med kronologiska händelser, fabler, de ska 
berätta om i framvagnen, lyfter såväl företagssidan som användarsidan fram att framvagnen 
ska tillgodose samtliga användares informationsbehov. I och med att användarna har olika 
informationsbehov behöver framvagnen ha en flexibel användningsform. I 
kommunikationsprocessen är det just att fastställa användarnas syften och behov som är det 
centrala (Bedford & Baladouni, 1962) för att företagen ska kunna skapa en tydlig och relevant 
berättelse i framvagnen. För de användare som inte har tidigare kunskap om företaget är det 

A 
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viktigt att redovisningsfunktionen väljer ut fabler som förklarar och ger en helhetsbild av 
företaget och dess finansiella prestationer. Har användaren däremot tidigare kunskap om 
företaget behöver redovisningsfunktionen säkerställa att de fabler som ska ge helhetsbilden 
också ska kunna plockas ur och läsas var för sig för att istället komplettera användarens 
tidigare helhetsbild. Framvagnen har därmed många användningsområden. Användaren ska 
kunna läsa framvagnen från pärm till pärm för att få en förståelse för den finansiella 
informationen men även för att läsa in sig på företaget. Genom att läsa framvagnen i sin 
helhet ska en investerare kunna göra sin egen bedömning huruvida den vill investera i 
företaget eller inte. Samtidigt ska användaren också kunna dyka ner och läsa utvalda delar av 
framvagnen för att få en förståelse för enskilda delar av den finansiella informationen eller för 
att läsa in sig på specifika delar av företaget. Kort och gott ska framvagnen innehålla något 
för alla. Den ska inte bara ge investerare en känsla för varför de ska investera i företaget utan 
framvagnen ska också ge exempelvis återförsäljare och leverantörer en känsla för vad det är 
för typ av företag.  
 
Redovisningsfunktionen ska välja ut fabler att berätta om i framvagnen som gör att 
framvagnen blir en länk mellan de finansiella rapporterna och den finansiella informationens 
innebörd. Det är viktigt att det finns ett samband mellan fablerna i framvagnen och siffrorna i 
de finansiella rapporterna. Företagssidan lyfte fram att de försöker vara lika noggranna med 
att välja ut fabler som har haft en positiv respektive en negativ påverkan på resultatet, vilket 
går emot Lis (2008) förutsägelse att företag döljer negativ information från sina investerare. 
För att minska osäkerheten och inte komma med några överraskningar anser företagssidan att 
det är viktigt att på ett tydligt sätt även förklara och fördjupa sig i de fabler som påverkat 
resultatet negativt. Samtidigt är det också av intresse att belysa de fabler som haft en positiv 
påverkan på resultatet men som marknaden kanske inte sett den fulla potentialen i. En på 
användarsidan ansåg dock att det finns ett behov av att läsa mellan raderna när resultatet har 
varit sämre. Enligt en på användarsidan är det företagets kultur och därmed inställning som 
avgör i vilken grad de kommer att inkludera även de negativa fablerna i framvagnen. 
Företagets inställning kommer därmed ha betydelse när redovisningsfunktionen ska tolka och 
välja ut vilken information som ska kommuniceras. Användarsidan anser att företagen idag är 
betydligt mer transparenta och bättre på att även inkludera de fabler som påverkat resultatet 
negativt samt att de är mer måna om att visa sig transparanta eftersom det ger en ökad 
trovärdighet, vilket Thayer (2011) lyfte fram påverkar användarnas informationsinsamling.  
 
Det är viktigt för företagen att informationen känns trovärdig, vilket också 
redovisningsfunktionen har i åtanke när de ska välja ut vilka fablerna som ska kommuniceras. 
Även om transparensen har ökat och blivit allt viktigare kan det alltså på grund av företagens 
egen inställning skilja sig åt mellan företag, vilket i viss utsträckning stödjer att 
redovisningsfunktion gör aktiva val när de strukturerar framvagnen (Jfr Bloomfield 2002; Li 



	   45 

2008). Även om redovisningsfunktionen inte gör det aktiva valet att dölja de fabler som haft 
en negativ påverkan på resultatet gör de istället det aktiva valet att förklara den negativa 
påverkan med externa faktorer (Jfr Aerts, 1994), exempelvis förklaras ett sämre resultat med 
negativa valutaeffekter.  
 
Sammanfattningsvis är det samtliga användares informationsbehov som ska stå i centrum när 
redovisningsfunktionen ska tolka och välja ut den information som ska kommuniceras och 
fördjupas i framvagnen. Det är inte enbart användarnas informationsbehov, utan också 
företagets inställning, som kommer ha betydelse för vilken information som kommuniceras.  

6.1.2 Att skriva texten till berättelsen 
I nästa steg av Bedford och Baldounis (1962) kommunikationsprocessen ska 
redovisningsfunktionen koda den information som valts ut till ett meddelande för att därefter 
välja vilken kommunikationskanal som ska användas för att distribuera meddelandet till 
användaren. Kodningen av fablerna i framvagnen är redovisningsfunktionens verktyg för att i 
text sätta sina ord och sin mening på berättelsen om företaget. När redovisningsfunktionen 
ska sätta sin prägel på berättelsen kan företaget förmedla en sann men något positiv bild av 
företaget (Schlenker & Weigold, 1992; Hoogheimstra, 2000; Merkl-Davies et al., 2011). I 
framvagnen värderar företaget sina prestationer och kodar dem på ett sätt som framställer 
företaget på ett förmånligt sätt, vilket ska stärka deras varumärke. Intryckshantering inträder i 
och med den partiskhet som uppstår när företaget ska sätta ord på sina egna prestationer 
(Merkl-Davies & Brennan, 2011). En opportunistisk ton är ett problem med den berättande 
kommunikationen som Smith och Taffler (1995) pekar på. Genom att i text sätta ord på den 
finansiella informationen kan den dock sättas i ett tydligare sammanhang, vilket just är syftet 
med den berättande kommunikationen (Aerts, 2005; Baker & Imam, 2008). Det framgår från 
företagssidan att den berättande kommunikationen har blivit allt viktigare eftersom den idag 
innehåller mer beskrivningar och fördjupningar, vilket även Jameson (2000) poängterar.  
 
Genom att redovisningsfunktionen i text kodar meddelandet på ett pedagogiskt, tydligt och 
kontinuerligt sätt kan sedan användaren göra en korrekt tolkning av meddelandet. Dessa 
faktorer lyfter företagssidan fram som viktiga för att meddelandet ska ha en hög läsbarhet. 
Läsbarheten är ett viktigt verktyg för att framvagnen ska förmedla ett tydligt och relevant 
meddelande som användaren kan ta till sig när de ska göra sin egen bedömning av företaget 
och dess prestationer. Det är viktigt att redovisningsfunktionen på ett tydligt sätt kan förklara 
hur och varför fabeln påverkar resultatet, framförallt när påverkan är negativ. Ett enklare 
språk möjliggör att alla användare kan göra en korrekt tolkning av meddelandet så att deras 
tolkning överensstämmer med det företaget vill förmedla. Språket i kodningen kan vara en 
typ av störning som enligt Bedford och Baladouni (1962) gör att meddelandet inte kodas och 
avkodas med 100 % överensstämmelse. Grafik gör att det finns en pedagogik och tydlighet i 
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meddelandet samtidigt som mängden text kan reduceras, vilket underlättar för användarna att 
koda av meddelandet på ett korrekt sätt. Att informationen ska kunna förstås av alla 
användare genom att ha en hög läsbarhet är det som SEC (1998) argumenterar för. Det är 
önskvärt från användarsidan att framvagnen är kort och koncis och därmed innehåller så lite 
text som möjligt. Även om både företagssidan och användarsidan lyfter fram att framvagnen 
ska vara så kort som möjligt lyfter samtidigt samtliga fram att den har blivit längre. Även om 
det från företagssidan framhålls att det är viktigt att framvagnen har en hög läsbarhet anser en 
på användarsidan att läsbarheten skiljer sig åt mellan företag. Orsaken till skillnaden mellan 
företagen kan vara deras inställning till transparens, vilken kan jämföras med Lis (2008) 
resultat som visade på att företag har en tendens att dölja ett sämre resultat bakom en lägre 
läsbarhet. 
 
När redovisningsfunktionen har skrivit sin text om berättelsen om företaget och de 
ekonomiska händelserna ska meddelandet överföras till användaren som sedan tolkar och 
använder framvagnen.  

6.2 Användandet av framvagnen  

6.2.1 Att tolka berättelsen 
När framvagnen når användaren ska den återuppbygga meddelandet för att göra sin egen 
tolkning av det (Jfr Bedford & Baladouni, 1962). Investeringsnivån är en faktor som påverkar 
hur användaren tolkar meddelandet. Om redovisningsfunktionen använder ett svårare språk 
och en svårare terminologi när de kodar meddelandena i framvagnen är risken att en icke-
professionell investerare inte kommer tolka meddelandet på det sätt som 
redovisningsfunktionen avsett. De professionella investerarna som sannolikt förstår 
terminologin och har en större erfarenhet av att läsa framvagnen är däremot inte lika 
påverkade av läsbarheten utan kommer troligen göra den avsedda tolkningen oavsett 
framvagnens läsbarhet. Har framvagnen däremot en högre läsbarhet kommer även de icke-
professionella investerarna förstå språket vilket gör att informationen känns lättare att 
bearbeta som i sin tur leder till att en ökad tillit till informationen. Risken är att de icke-
professionella investerarna inte enbart litar mer på informationen tack vare ett bättre 
bearbetningsflyt, utan att de till och med kommer överreagera på informationen (Rennekamp, 
2012). Investeringsnivån gör att en professionell investerare som har ett mer kritiskt 
förhållningssätt när de läser framvagnen försöker läsa mellan raderna för att se igenom den 
opportunistiska bilden. En professionell investerares kritiska förhållningssätt skulle innebära 
att den oavsett läsbarhet och bearbetningsflyt använder det systematiska angreppssättet 
(Chaiken, 1980) för att utvärdera informationens validitet. Därmed skulle det innebära att 
läsbarheten inte har samma betydelse för en professionell investerare. För en icke-
professionell investerare innebär dock ett bättre bearbetningsflyt att de kommer använda det 
heuristiska angreppssättet (Jfr Alter et al., 2007) och lita blint på meddelandet som 
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redovisningsfunktionen förmedlar (Jfr Chaiken, 1980). Enligt Tan et al. (2014) samt Merkl-
Davis och Brennan (2007) är icke-professionella investerare mer mottagliga för 
intryckshantering, vilket innebär att de troligen inte är lika kritiska till berättelsen om 
företaget som en professionell investerare. 
 
En för lång och mastig framvagn är ytterligare en faktor som påverkar användarnas förmåga 
att tolka meddelandet. Enligt företagssidan är det dock en svår balansgång att hålla 
framvagnen kort och koncis. Samtidigt som redovisningsfunktionen vill hålla nere texten i 
största möjliga mån ska många användares olika informationsbehov tillgodoses. En faktor 
som användarsidan lyfte fram som skapade onödigt långa texter utan att tillföra ny 
information är upprepning av information. Enligt företagssidan är dock upprepningar något 
som skapar en kontinuitet och tillit till framvagnen. Att upprepning skapar tillit betonades 
även av Schwarz (2004). Det finns en balansgång mellan att skapa igenkänning och tillit men 
att inte korsa gränsen till irritation. Upprepningar kan framförallt bli ett problem för de 
användare som ska ta till sig och tolka framvagnen i sin helhet. Tillslut kommer användaren 
bli irriterad, vilket leder till att den inte orkar ta sig igenom och ta till sig informationen i 
framvagnen. Samtidigt behöver informationen upprepas och återkomma för att den ska 
framgå även för de användare som enbart läser valda delar av framvagnen. Nyckeln för att 
uppnå en balans är att skapa en röd tråd utan att tjata sönder helheten.  
 
Det har dock visat sig att det är svårt för företagen att behålla den röda tråden genom hela 
framvagnen. En på användarsidan lyfte fram att framvagnens olika avsnitt ofta har en högre 
läsbarhet men att företagen misslyckas med att få ihop en högre läsbarhet rakt genom hela 
framvagnen. Den bristande helheten skulle i sådana fall innebära att redovisningsfunktionens 
berättelse om vad som driver företaget inte är tydlig och inte skapar den avsedda förståelsen. 
När framvagnen läses i sin helhet blir den lång och komplex varför den röda tråden blir extra 
viktig för att användaren ska kunna göra en korrekt tolkning av meddelandet. Annars är risken 
att en för lång framvagn gör att det blir för kostsamt för användaren att bearbeta den mängden 
information (Jfr You & Zhang, 2009; Miller, 2010). 
 
Sammanfattningsvis är användarens investeringsnivå och vana av att läsa framvagnen faktorer 
som påverkar användarens tolkning av redovisningsfunktionens kodade meddelande. 
Beroende på vilken läsbarhet och vilka språkliga koder som använts för att koda meddelandet 
kommer användarens tolkning i högre eller lägre grad överensstämma med den bild av 
företaget som redovisningsfunktionen vill förmedla.  

6.2.2 Att använda berättelsen 
När användaren ska använda meddelandet kommer den fästa mening vid meddelandet. Vilken 
mening som fästs vid meddelandet påverkas av flera faktorer (Bedford & Baladouni, 1962). 
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Investeringsnivån och den tidigare kunskapen om företaget är faktorer som påverkar vilka 
delar av framvagnen som användaren väljer att fästa mening vid. Det är troligare att icke-
professionella investerare läser framvagnen i sin helhet än professionella investerare. För en 
icke-professionell investerare som inte har någon tidigare kunskap om företaget men ett 
intresse för företaget är det troligt att investeraren kommer läsa en större del av framvagnen. 
Den mening som användaren kommer fästa vid meddelandet är huruvida intresset för 
företaget kvarstår och om användaren vill investera eller inte. Om intresset kvarstår torde det 
innebära att företaget lyckats få användaren att förstå varför den ska investera i företaget. Det 
råder överensstämmelse i meddelandets kodning och avkodning. En professionell investerare 
läser framvagnen i större utsträckning när den redan har ett stort innehav i företaget eller vill 
utvärdera företaget som en nyinvestering för att bekräfta om intresset är välgrundat. När en 
professionell investerare däremot redan har stor kunskap om företaget finns det inte samma 
behov av att fästa mening vid hela framvagnen. Istället väljer den professionella investeraren 
ut specifika delar att fästa mening vid som ska komplettera eller bekräfta dess förförståelse för 
företaget.  
 
Skillnaden mellan hur professionella och icke-professionella investerare läser framvagnen är i 
linje med hur Ghani et al. (2009) beskriver olika typer av investerares informationsinsamling. 
De professionella investerarna går rakt på sak då de vet vad de letar efter medan de icke-
professionella investerarna läser informationen sekventiellt från pärm till pärm. Att 
användaren beroende på syftet med investeringen inte kommer att läsa alla avsnitt i 
framvagnen utan istället plocka ut de avsnitt som är relevanta för investeringsbeslut betonas 
även av Maines och McDaniel (2000). 
 
Användarsidan har delade meningar om vad syftet med framvagnen är och vilken mening 
som användaren ska fästa vid företagets meddelande. En av användarna ansåg att framvagnen 
ska förklara företaget finansiella prestationer och kommer därmed fästa mening vid den 
förklaring företaget ger till den finansiella informationen. Det fästs också mening vid att 
företaget levererar det som har utlovats. Kan företaget flertalet gånger uppvisa att de levererar 
det som de säger i framvagnen ökar tilliten till att de även i framtiden kommer hålla sitt ord 
(Jfr Schwarz, 2004). Den andra användaren ser snarare framvagnen som en beskrivning av 
företaget där meningen fästs vid den bild och känsla som företaget förmedlar. Företagssidan 
försöker dock uppfylla båda dessa behov och ser därmed båda sidorna utav myntet medan 
användarsidan ser varsin sida utav myntet. 
 
Dock var hela användarsidan tydlig med att det är den finansiella informationen som ska styra 
investeringsbeslutet och att framvagnen ska användas som komplement för att förstå den 
finansiella informationen i ett sammanhang. Det finns en spänning i användarsidans syn på 
framvagnen eftersom den ger en opportunistisk bild av företaget samtidigt som den fyller en 
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funktion genom att sätta den finansiella informationen i ett tydligare sammanhang. Trots 
skepticismen anser användarsidan att framvagnen bidrar med en förståelse för pusslet då den 
bygger en bro mellan den finansiella informationen och dess innebörd, vilket även Merkley 
(2014) argumenterar för. Att användarna har en tudelad känsla förstärks även av att en på 
användarsidan tror att professionella investerare använder framvagnen i större utsträckning än 
vad de vill erkänna. Ett alternativt sätt, som diskuterats av både företagssidan och 
användarsidan, är om framvagnen och de rapporterande delarna av årsredovisningen skulle 
separeras i två olika produkter just för att framvagnen är en berättelse som ska förmedla en 
positiv bild. Användarsidan anser dock att eftersom den i viss utsträckning fyller en funktion 
även vid investeringsbeslut vill de ha möjligheten att gå tillbaka till framvagnen för att hitta 
förklaringar till den finansiella informationen.  

6.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ses framvagnen som redovisningsfunktionens berättelse om företaget 
och dess ekonomiska händelser. I och med att framvagnen består av berättande information 
kan redovisningsfunktionen förmedla en sann men opportunistisk bild av företaget och dess 
prestationer. Framvagnens läsbarhet och bearbetningsflyt påverkar hur användaren tar till sig 
informationen. Vidare påverkar det i sin tur användarens tillit till informationen samt vilken 
förståelse användaren får för företaget och dess ekonomiska händelser. Slutligen leder 
ovanstående faktorer fram till investeringsbeslutet. För att framvagnen ska vara ett 
komplement till den finansiella informationen krävs det att redovisningsfunktionen väljer ut 
relevant information att upplysa om som sedan kommuniceras på ett tydligt sätt. Framvagnen 
har många olika användningsområden och ska kunna läsas både i sin helhet och i utvalda 
delar. Både vilken typ av användare men även vilken typ av information den användaren 
behöver kommer ha betydelse för hur framvagnen används.  
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7. ANALYS AV EXPERIMENTET 
nalyskapitlet av experimentet består av sju avsnitt. Det första avsnittet redogör för 
hur vi har hanterat extremvärden samt normalfördelningen av datamaterialet. 
Andra avsnittet redogör vi för variansanalys som analysmetod. I det tredje avsnittet 

kontrollerar vi att våra variationer av läsbarheten och de finansiella nyheterna är lyckade. 
Fjärde och femte avsnittet redogör för variansanalyser för att testa hur våra oberoende 
variabler påverkar viljan att investera och tillit till informationen. Vi genomför sedan 
hypotesprövningar i det sjätte avsnittet. Kapitlet fortsätter med det sjunde avsnittet där 
ytterligare kompletterande analyser genomförs. Avslutningsvis relaterar vi i det åttonde 
avsnittet resultatet av experimentet till befintlig forskning. De enskilda scenarierna kommer 
av förenklingsskäl att benämnas som: lägre/positiva, högre/positiva, lägre/negativa 
respektive högre/negativa.  

7.1 Extremvärden och normalfördelning 
För att identifiera extremvärden i vårt datamaterial inledde vi med att beräkna z-värdet för 
observationerna i alla frågor. Z-värdet innebär enligt Berenson, Levine och Krehbiel (2012) 
att skillnaden mellan det observerade värdet och medelvärdet divideras med 
standardavvikelsen där ett z-värde på större än +3,0 eller mindre än -3,0 anses vara ett 
extremvärde. I vårt datamaterial fann vi att en observation understeg den nedre gränsen på -
3,0, varför denna direkt plockades bort ur datamaterialet. Eftersom det fanns z-värden som låg 
nära de båda gränsvärdena plottade vi de oberoende variablerna mot de beroende variablerna i 
ett punktdiagram för att se om dessa potentiella extremvärden influerade båda variablerna. 
För att få en systematik i vår extremvärdesanalys kartlade vi vilka observationer som avvek 
mest från medelvärdet enligt z-värdet för att sedan jämföra det med de observationer som 
avvek enligt punktdiagrammen. De observationer som avvek enligt både z-värdet och 
punktdiagrammen plockades bort. Då det visade sig att flera av de avvikande observationerna 
hörde till samma deltagare plockade vi bort hela enkäterna. Genom att vi tog bort hela 
enkäterna kunde analysen baseras på samma deltagare för varje fråga. Vår 
extremvärdesanalys i kombination med att det underlättar vid en variansanalys om det är lika 
många deltagare i varje scenario gjorde att vi slutligen hade 12 deltagare i varje scenario. 
Totalt togs två deltagare bort ur scenariot lägre/positiva, tre togs bort ur scenariot 
högre/positiva, en togs bort ur scenariot lägre/negativa, två togs bort ur scenariot 
högre/negativa och slutligen togs en bort ur kontrollgruppen. I två observationer saknades det 
ett värde, vilka vi ersatte med scenariots medelvärde. Eftersom standardavvikelserna var 
relativt låga, vilka redogörs för senare i kapitlet, anser vi att medelvärdet för gruppen är 
representativt för vad deltagaren borde ha svarat. 
 
För att säkerställa att vårt datamaterial var normalfördelat gjorde vi ett histogram för varje 
fråga som visade att materialet var normalfördelat eftersom kurvan var systematisk kring 

A 
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medelvärdet. Vi kompletterade histogrammen med att kontrollera att 68 % av observationerna 
inte avvek mer än en standardavvikelse från medelvärdet och att 95 % av observationerna inte 
avvek mer än två standardavvikelser från medelvärdet (Kröner & Wahlgren, 2005). Våra 
beräkningar visade att vårt datamaterial var normalfördelat även enligt dessa kriterier.  

7.2 Variansanalys som analysmetod 
För att uttala oss om hur interaktionen mellan läsbarheten och nivån på de finansiella 
nyheterna påverkar icke-professionella investerares vilja att investera och tillit till 
informationen har variansanalyser (ANOVA-tester) genomförts. Med ANOVA-tester kunde 
vi undersöka skillnader mellan fler än två scenarier (Berenson, Levine & Krehbiel 2012), 
vilket är viktigt för vår studie eftersom vi i experimentet har fyra olika scenarier. 
Användandet av ANOVA-tester stärks ytterligare av att det är en vanligt förekommande 
analysmetod bland tidigare experimentstudier inom läsbarhet (Rennekamp, 2012; Elliott et 
al., 2014; Riley et al., 2014; Tan et al., 2014).	  

7.3 Kontroll av variationerna 

7.3.1 Läsbarhet 
För att kunna bedöma hur effektiva våra variationer av läsbarheten var bad vi deltagarna 
uppskatta hur lätt att läsa, lätt att bearbeta och lätt att förstå informationen var på en 10-gradig 
likertskala där 1= instämmer inte alls och 10= instämmer helt. I tabell 5 presenteras den 
deskriptiva statistiken för läsbarheten. Tabellen visar hur deltagarna i ett scenario med lägre 
läsbarhet har ett medelvärde (median) för frågan lätt att läsa på 7,08 (8,00). Deltagarna i ett 
scenario med högre läsbarhet har ett medelvärde (median) på 8,17 (8,00). Dock går det av 
tabellen att utläsa att bedömningarna skiljer sig åt mellan de två scenarierna som fått utdrag 
från framvagnen med lägre läsbarhet där scenariot lägre/positiva har ett medelvärde (median) 
på 5,92 (6,50) och scenariot lägre/negativa har ett medelvärde (median) på 8,25 (8,00). Vid en 
jämförelse av scenarierna lägre/positiva och högre/positiva kan en tydlig skillnad ses mellan 
hur deltagarna bedömer läsbarheten. Samma tydliga skillnad finns inte mellan scenarierna 
lägre/negativa och högre/negativa där det snarare är scenariot med lägre läsbarhet som 
bedömer läsbarheten som något högre. Liknande tendenser går att se även i frågorna lätt att 
bearbeta och lätt att förstå. Vid en jämförelse med kontrollgruppen går det att se i tabell 6 att 
medelvärdet för kontrollgruppen ligger högt, och enbart vid frågan lätt att läsa ligger värdet 
emellan scenarierna med lägre läsbarhet och högre läsbarhet vilket tyder på att utdraget från 
framvagnen utan variationer håller en högre läsbarhet.  
 
Standardavvikelsen i frågan lätt att läsa för scenarierna med lägre läsbarhet och högre 
läsbarhet uppgår till 1,98 respektive 1,31. För frågorna lätt att bearbeta och lätt att förstå är 
standardavvikelsen något högre.  
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För att skapa ett enda mått på läsbarheten utförde vi en reliabilitetsanalys för att bekräfta att 
våra tre mått representerade en enda underliggande konstruktion. Vi erhöll ett Cronbachs alfa 
på 0,90, vilket överstiger det rekommenderade tröskelvärdet på 0,70 (Elliott et al., 2014). Vi 
slog därför samman deltagarnas bedömningar av läsbarheten till ett enda mått genom att ta 
genomsnittet av deras svar. Vi benämner det viktade måttet läsbarhet där ett högre (lägre) 
värde indikerar en högre (lägre) läsbarhet på informationen. Medelvärden, median och 
standardavvikelse för detta viktade mått är presenterade i tabell 5. Standardavvikelsen uppgår 
till 1,88 för scenarierna med lägre läsbarhet respektive 1,33 för scenarierna med högre 
läsbarhet. Medelvärdet (median) för läsbarheten uppgår till 6,79 (7,00) för scenarierna med 
lägre läsbarhet. För scenarierna med högre läsbarhet uppgår medelvärdet (medianen) till 7,69 
(8,00). Deltagarna i scenarierna med högre läsbarhet bedömer därmed läsbarheten som högre. 
I tabell 7 visar resultatet av variansanalysen att effekten var svagt signifikant eftersom p-
värdet var 0,061 (F(1,46)=3,683), vilket är högre än vår satta signifikansnivå på 0,05 som 
även Elliott et al. (2014) använde. Resultaten indikerar att deltagarna i scenarierna med högre 
läsbarhet bedömer informationen som lättare att läsa, bearbeta och förstå än de i scenarierna 
med lägre läsbarhet.  
 
Eftersom effekten enbart var svagt signifikant genomförde vi även variansanalyser för varje 
enskilt mått på läsbarheten, resultatet kan ses i tabell 7. Resultatet visade att det fanns moderat 
signifikanta skillnader (F(1,46)=5,015, p= 0,030) mellan hur scenarierna med högre 
respektive lägre läsbarhet bedömde hur lätt informationen var att läsa. Det fanns även svagt 
signifikanta skillnader (F(1,46)=3,312, p= 0,075) mellan hur scenarierna med högre 
respektive lägre läsbarhet bedömde hur lätt informationen var att bearbeta. Det fanns däremot 
inga signifikanta skillnader (F(1,46)=1,408, p= 0,241) mellan hur de olika scenarierna 
bedömde hur lätt informationen var att förstå. Att det bara var frågan lätt att förstå som inte 
uppvisade någon signifikant skillnad tyder på att den frågan inte fångade upp läsbarheten i 
samma utsträckning. 
 
Eftersom de kompletterande analyserna visade att det framförallt fanns signifikanta skillnader 
mellan hur deltagarna bedömde hur lätt informationen var att läsa och bearbeta gjorde vi även 
en variansanalys med ett viktat mått med enbart de två frågorna. Resultatet visade att det 
fanns moderat signifikanta skillnader (F(1,46)=4,645, p= 0,036) i hur deltagarna i scenarierna 
med högre respektive lägre läsbarhet bedömde läsbarheten när frågan lätt att förstå 
exkluderades.  
 
Sammantaget visar resultaten att våra variationer av läsbarheten är lyckade, vilket innebär att 
variationerna har varit tillräckliga för att vi ska kunna uttala oss om hur läsbarheten påverkar 
icke-professionella investerare.  
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7.3.2 Finansiella nyheter 
För att bedöma hur effektiva våra variationer av de finansiella nyheterna var bad vi deltagarna 
bedöma Electrolux framtidsutsikter på en 5-gradig skala mellan mycket goda och mycket 
dåliga. I figur 5 nedan visas att 75,00 % av deltagarna i scenarierna som fått positiva 
finansiella nyheter bedömer Electrolux framtidsutsikter som goda. Enbart 41,67 % av 
deltagarna i scenarierna som fått negativa finansiella nyheter bedömer framtidsutsikterna som 
goda. 54,17 % av de som fått negativa finansiella nyheter bedömer istället framtidsutsikterna 
som varken goda eller dåliga medan 4,17 % bedömer dem som dåliga. Vid en jämförelse med 
kontrollgruppen visas en större spridning bland bedömningarna av Electrolux 
framtidsutsikter. I kontrollgruppen bedömer majoriteten, 66,67 %, av deltagarna 
framtidsutsikterna som goda vilket troligtvis beror på att det verkliga utfallet av det finansiella 
resultatet för 2014 var positivt. Resultatet visade att bedömningen av Electrolux 
framtidsutsikter skiljde sig åt mellan deltagarna som fått positiva respektive negativa 
finansiella nyheter, vilket tyder på att våra variationer av de finansiella nyheterna var lyckade. 
Våra lyckade variationer innebär att vi kan uttala oss om hur nivån på de finansiella nyheterna 
påverkar icke-professionella investerare.  
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Figur 5, Framtidsutsikter 

7.4 Viljan att investera 
I tabell 8, panel A visas den deskriptiva statistiken för hur de olika scenarierna bedömer 
investeringens attraktionskraft och sannolikhet att investera.  
 
Medelvärdet och medianen skiljer sig åt mellan hur de scenarier som har fått positiva 
respektive negativa finansiella nyheter bedömer investeringens attraktionskraft. Skillnaden är 
dock inte lika märkbar mellan de scenarierna med lägre respektive högre läsbarhet för samma 
nivå på finansiell nyhet. Medelvärdet (medianen) uppgår för scenariot lägre/positiva till 6,25 
(7,00) och för scenariot lägre/negativa till 5,08 (5,00). För scenariot högre/positiva uppgår 
medelvärdet (medianen) till 6,75 (7,00) och för scenariot högre/negativa till 5,00 (5,00). För 
kontrollgruppen uppgår medelvärdet (median) till 5,92 (7,00), vilket innebär att medelvärdet 
ligger mellan scenarierna som fått positiva respektive negativa finansiella nyheter. Medianen 
är däremot i linje med de scenarier som fått positiva finansiella nyheter. Utifrån tabellen går 
det även att konstatera att när deltagarna bedömde investeringens attraktionskraft använde de i 
genomsnitt halva den tiogradiga skalan samt att standardavvikelsen var något högre för 
scenarierna som fått negativa finansiella nyheter.  
 
Det går inte att se något tydligt mönster i bedömningen av sannolikheten att investera. Istället 
är det scenariot högre/positiva som sticker ut och uppvisar en högre sannolikhet att investera 
än resterande scenarier. Medelvärdet (medianen) uppgår för scenariot lägre/positiva till 3,92 
(4,50) och för scenariot lägre/negativa till 3,75 (3,50). För scenariot högre/positiva uppgår 
medelvärdet (medianen) till 5,17 (5,00) och för scenariot högre/negativa till 3,25 (3,00). 
Kontrollgruppens medelvärde (median), vilket visas i tabell 9, uppgår till 3,83 (4,00) vilket är 
i linje med de fyra scenarierna förutom högre/positiva. När deltagarna bedömde sannolikheten 
att investera har de i genomsnitt använt minst hälften av skalan. Även för standardavvikelsen 



	   57 

är det scenariot högre/positiva som sticker ut och har något lägre standardavvikelse än 
resterande tre scenarier och kontrollgruppen.  
 
För att testa hur interaktionen mellan läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna 
påverkar icke-professionella investerares vilja att investera genomförde vi två-faktors 
ANOVA-tester för både investeringens attraktionskraft och sannolikheten att investera. I 
tabell 8, panel B presenteras resultaten av ANOVA-testerna. För investeringens 
attraktionskraft visar testet ingen signifikant (F(1,44)=0,491 p = 0,487) interaktionseffekt 
mellan läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna. Testet visar att läsbarheten inte har 
någon signifikant (F(1,44)=0,251, p= 0,619) huvudeffekt på bedömningen av investeringens 
attraktionskraft. Däremot visar testet att nivån på de finansiella nyheterna har en signifikant 
(F(1,44)=12,284, p= 0,001) huvudeffekt. Testet visar därmed att det är nivån på de finansiella 
nyheterna som påverkar icke-professionella investerares bedömning av investeringens 
attraktionskraft och i sin tur deras vilja att investera. 
 
ANOVA-testet för sannolikheten att investera visar en svagt signifikant (F(1,44)=2,907, p = 
0,095) interaktionseffekt mellan läsbarheten och nivån på finansiella nyheter. Läsbarheten har 
inte någon signifikant (F(1,44)=0,534, p= 0,469) huvudeffekt på icke-professionella 
investerares sannolikhet att investera. Däremot visar testet att nivån på de finansiella 
nyheterna har en signifikant (F(1,44)=4,119, p= 0,048) huvudeffekt på deras sannolikhet att 
investera. I huvudsak visar testet att det är nivån på de finansiella nyheterna som påverkar 
icke-professionella investerares sannolikhet att investera men i kombination med de 
finansiella nyheterna kan även läsbarheten ha en viss påverkan. 
 
Sammantaget visar våra tester att det är de finansiella nyheterna som är den drivande faktorn 
för icke-professionella investerares vilja att investera. Läsbarheten visade sig inte påverka 
deras vilja att investera. Dock indikerades att läsbarheten i kombination med nivån på de 
finansiella nyheterna kan ha en viss påverkan på icke-professionella investerares vilja att 
investera.  
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7.5 Tillit till informationen 
Den deskriptiva statistiken för tillit till informationen återfinns i tabell 10, panel A.  
 
Det finns inget mönster mellan scenarierna när det gäller medelvärde och median för hur 
deltagarna bedömde informationens tillförlitlighet. Scenariot högre/positiva bedömde 
tillförlitligheten högre än vad scenariot lägre/positiva gjorde, vilket visas av medelvärdet 
(medianen) 6,92 (7,00) respektive 5,33 (5,50). Medelvärdet (medianen) på 6,75 (7,00) för 
scenariot lägre/negativa är däremot högre än för scenariot högre/negativa som har ett 
medelvärde (median) på 5,67 (6,00). Scenariot högre/positiva har en lägre standardavvikelse 
och har därmed använt en mindre andel av den 10-gradiga skalan än vad de övriga tre 
scenarierna har gjort när de bedömde informationens tillförlitlighet. Vid en jämförelse med 
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kontrollgruppen, vars deskriptiva statistik återfinns i tabell 11, kan det konstateras att 
kontrollgruppen bedömde tillförlitligheten som högre än vad de fyra scenarierna gjorde, vilket 
visas av medelvärdet (medianen) 7,08 (7,50).  
 
När det gäller informationens trovärdighet går det att se att scenariot lägre/negativa har 
bedömt trovärdigheten som högst, med ett medelvärde (median) på 7,17 (7,50). Dock är 
scenariot högre/positiva inte långt därefter, med ett medelvärde (median) på 7,08 (7,00). 
Kontrollgruppen har däremot bedömt trovärdigheten allra högst vilket visas av medelvärdet 
(medianen) på 7,67 (8,00). Scenariot högre/positiva använde en mindre andel av den 10-
gradiga skalan vilket visas av att de även har lägre standardavvikelse än de resterande tre 
scenarierna och kontrollgruppen.  
 
Vi använde oss av en-faktors ANOVA-tester för att undersöka hur läsbarheten påverkade 
icke-professionella investerares bedömningar av informationens tillförlitlighet och 
trovärdighet. I tabell 10, panel B, återfinns resultaten av testerna. Testerna visar att 
läsbarheten inte har någon signifikant huvudeffekt för de icke-professionella investerarnas 
bedömning av informationens tillförlitlighet och trovärdighet (F(1,46)=0,196, p= 0,660 
respektive F(1,46)=0,130, p= 0,720).  
 
Förutom frågorna där vi bad deltagarna bedöma informationens tillförlitlighet och 
trovärdighet mätte vi tillit till informationen på ett tredje sätt. Frågan ”hur attraktiv anser du 
nu att en investering i Electrolux-aktien är”, ställdes först efter bakgrundsinformationen och 
sedan igen efter att deltagarna läst informationen i utdraget från framvagnen. Genom att mäta 
den absoluta skillnaden i svaret kan vi undersöka om det finns skillnader mellan hur mycket 
de olika scenarierna har ändrat sin bedömning. Ett högre värde torde indikera en högre tillit 
till informationen.  
 
Det var scenarierna som fått en framvagn med lägre läsbarhet som i genomsnitt ändrade sin 
bedömning av investeringens attraktionskraft mest. Scenariot lägre/positiva gjorde en större 
positiv ändring av sin bedömning än vad scenariot högre/positiva gjorde vilket visas i 
medelvärdena (medianen) 1,35 (1,13) respektive 0,25 (0,00). På samma sätt går det att se att 
scenariot lägre/negativa gjorde en större negativ ändring i sin bedömning än scenariot 
högre/negativa, även om skillnaden inte var lika stor. Medelvärdet (medianen) för 
lägre/negativa och högre/negativa uppgår till -1,42 (-1,00) respektive -0,83 (-1,00). 
Scenarierna som fått positiva finansiella nyheter ändrade sin bedömning som mest med fyra 
enheter uppåt på skalan och två enheter nedåt på skalan. För de som fått negativa finansiella 
nyheter ändrades bedömningen som mest uppåt med två enheter på skalan och nedåt med fyra 
enheter. Standardavvikelsen för de scenarier som fått en framvagn med högre läsbarhet var 
något högre än för de scenarier som fått en framvagn med lägre läsbarhet.  
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Vi genomförde ett en-faktor ANOVA-test för att undersöka huruvida läsbarheten påverkade 
hur mycket de icke-professionella investerarna ändrade sina bedömningar om investeringens 
attraktionskraft och därmed deras tillit till informationen. Testet visar att läsbarheten inte har 
någon signifikant (F(1,46)=0,242, p= 0,625) huvudeffekt på förändringen attraktionskraft, 
vilket presenteras i tabell 10, panel B.  
 
Sammantaget visar testerna att läsbarheten inte har en signifikant huvudeffekt på deltagarnas 
tillit till informationen.  
 

 
 
 
 
 
	   
 

  



	   61 

7.6 Hypotesprövning 
Avsnittet nedan redogör för vår hypotesprövning där vi antingen förkastar eller ej förkastar 
hypoteserna.  

7.6.1 Hypotes 1 
H1 antar att läsbarheten av framvagnen och nivån på de finansiella nyheterna har en 
interaktionseffekt på icke-professionella investerares vilja att investera i ett företag.  
 

H1A antar att en framvagn som innehåller positiva nyheter leder till att icke-
professionella investerare är mer villiga att investera i ett företag när framvagnen har 
en högre läsbarhet än när framvagnen har en lägre läsbarhet.  
 
H1B antar att en framvagn som innehåller negativa finansiella nyheter leder till att 
icke-professionella investerare är mindre villiga att investera i ett företag när 
framvagnen har en högre läsbarhet än när framvagnen har en lägre läsbarhet. 

 
Två-faktor ANOVA-testet visade att det inte fanns någon signifikant (F(1,44)=0,491, p= 
0,487 respektive F(1,44)=2,907, p= 0,095) interaktionseffekt på 5 % signifikansnivå mellan 
läsbarheten och nivån på de finansiella nyheter som påverkar icke-professionella investerares 
vilja att investera i ett företag. Testet visade en signifikant (F(1,44)=12,284, p= 0,001 
respektive F(1,44)=4,119, p= 0,048) huvudeffekt för att nivån på de finansiella nyheterna 
påverkar icke-professionella investerares vilja att investera. Däremot finns ingen signifikant 
(F(1,44)=0,251, p= 0,619 respektive F(1,44)=0,534, p= 0,469) huvudeffekt för att läsbarheten 
påverkar deras vilja att investera. Eftersom det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt 
kan vi då heller inte uttala oss om vilket scenario som är mest respektive minst villig att 
investera. Utifrån två-faktor ANOVA-testet kan hypoteserna förkastas.  
 
På 5 % signifikansnivå förkastas hypoteserna H1A och H1B.  

7.5.2 Hypotes 2 
H2 antar att läsbarheten av framvagnen påverkar icke-professionella investerares tillit till 
informationen, där en högre läsbarhet leder till en större tillit till informationen än en lägre 
läsbarhet. 
 
En-faktor ANOVA-testerna visade att det inte fanns någon signifikant (F(1,46)=0,196, p= 
0,660, F(1,46)=0,130, p= 0,720 respektive F(1,46)=0,242, p= 0,625) huvudeffekt på 5 % 
signifikansnivå för att läsbarheten påverkar icke-professionella investerares tillit till 
informationen. Utifrån en-faktor ANOVA-testerna kan därför hypotesen förkastas.  
 
På 5 % signifikansnivå förkastas hypotesen H2.  
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7.7 Kompletterande analyser 
På grund av att vi fann en svagt signifikant interaktionseffekt i två-faktor ANOVA-testet för 
icke-professionella investerares sannolikhet att investera valde vi att göra kompletterande 
analyser för den frågan. Eftersom läsbarheten inte visade sig ha någon effekt på icke-
professionella investerares tillit till informationen valde vi att även göra kompletterande 
analyser i form av två-faktors ANOVA-tester för tillförlitligheten, trovärdigheten och 
förändring attraktionskraft. De kompletterande testerna gjordes för att undersöka om det finns 
en interaktionseffekt mellan läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna som påverkar 
icke-professionella investerares tillit till informationen. Resultaten av de kompletterande 
analyserna redogörs för mer ingående i avsnitten nedan.  

7.7.1 Viljan att investera 
För att undersöka den enskilda effekten av de oberoende variablerna på icke-professionella 
investerares sannolikhet att investera genomförde vi enkla t-tester. Resultaten av testerna 
visas i tabell 12. Har framvagnen en högre läsbarhet har nivån på de finansiella nyheterna en 
signifikant (t(21)=2,080, p = 0,008) effekt på icke-professionella investerares sannolikhet att 
investera. Testerna visar att scenariot högre/positiva (medelvärde 5,17, standardavvikelse 
1,47) är mer sannolika att investera än scenariot högre/negativa (medelvärde 3,25, 
standardavvikelse 1,71). Har framvagnen däremot en lägre läsbarhet har nivån på de 
finansiella nyheterna ingen signifikant (t(22)=2,074, p= 0,836) effekt för sannolikheten att 
investera. Innehåller framvagnen positiva finansiella nyheter har läsbarheten en svagt 
signifikant (t(21)=2,080, p= 0,084) effekt för sannolikheten att investera. Testet visar att 
scenariot högre/positiva (medelvärde 5,17, standardavvikelse 1,47) är mer sannolika att 
investera än scenariot lägre/positiva (medelvärde 3,92, standardavvikelse 1,88). För 
scenarierna som fått en framvagn med negativa finansiella nyheter har läsbarheten ingen 
signifikant (t(21)=2,080, p= 0,518) effekt för sannolikheten att investera. 
 
Sammantaget visar resultaten av t-testerna att det finns en interaktionseffekt mellan 
läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna som påverkar icke-professionella 
investerares sannolikhet att investera. Vidare visar resultaten att icke-professionella 
investerare är mest sannolika att investera när framvagnen har en högre läsbarhet och 
innehåller positiva finansiella nyheter.  
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7.7.2 Tillit till informationen 
I tabell 13, panel A, visas resultaten av våra kompletterande ANOVA-tester. Testerna gjordes 
för att undersöka huruvida det finns en interaktionseffekt mellan läsbarheten och nivån på de 
finansiella nyheterna som påverkar informationens tillförlitlighet och trovärdighet samt 
förändring attraktionskraft. 
	  
Läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna har en signifikant (F(1,44)=6,076 p= 0,018 
respektive F(1,44)=9,228, p= 0,004) interaktionseffekt när icke-professionella investerare 
bedömer informationens tillförlitlighet och trovärdighet. För variabeln förändring 
attraktionskraft finns det en svagt signifikant (F(1,44)=3,892, p= 0,055) interaktionseffekt. 
Nivån på de finansiella nyheterna har även en starkt signifikant (F(1,44)=20,065, p= 0,000) 
huvudeffekt för variabeln förändring attraktionskraft vilket indikerar att det främst är de 
finansiella nyheterna som påverkar icke-professionella investerares tillit till informationen.   
 
För att enskilt undersöka hur de oberoende variablerna påverkar icke-professionella 
investerares tillit till informationen genomförde vi enkla t-tester. Testernas resultat visas i 
tabell 13, panel B. 
 
Har framvagnen en högre läsbarhet har nivån på de finansiella nyheterna en svagt signifikant 
(t(16)=2,120, p= 0,086 respektive t(14)=2,145, p= 0,083) effekt för hur icke-professionella 
investerare bedömer informationens tillförlitlighet och trovärdighet. Scenariot högre/positiva 
anser informationens tillförlitlighet och trovärdighet vara högre (medelvärde 6,92, 
standardavvikelse 1,00 respektive medelvärde 7,08, standardavvikelse 0,90) än scenariot 
högre/negativa (medelvärde 5,67, standardavvikelse 2,15 respektive medelvärde 5,75, 
standardavvikelse 2,30). Har framvagnen däremot en lägre läsbarhet har nivån på de 
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finansiella nyheterna ingen signifikant effekt (t(22)=2,074, p = 0,105) för icke-professionella 
investerares tillförlitlighet till information. Dock har nivån på de finansiella nyheterna en 
signifikant (t(20)=2,086, p= 0,026) effekt för icke-professionella investerares bedömning av 
informationens trovärdighet. Informationens trovärdighet anses vara högre av scenariot 
lägre/negativa (medelvärde 7,17, standardavvikelse 2,21) än av scenariot lägre/positiva 
(medelvärde 5,25, standardavvikelse 1,66). Innehöll framvagnen positiva finansiella nyheter 
har läsbarheten en signifikant effekt på icke-professionella investerares bedömning av 
informationens tillförlitlighet och trovärdighet (t(16)=2,120, p= 0,029 respektive t(17)=2,110, 
p= 0,004). Scenariot högre/positiva anser informationens tillförlitlighet och trovärdighet vara 
högre (medelvärde 6,92, standardavvikelse 1,00 respektive medelvärde 7,08, 
standardavvikelse 0,90) än scenariot lägre/positiva (medelvärde 5,33, standardavvikelse 2,06 
respektive medelvärde 5,25, standardavvikelse 1,66). Innehåller framvagnen negativa 
finansiella nyheter har läsbarheten däremot ingen signifikant effekt på icke-professionella 
investerares bedömning av informationens tillförlitlighet och trovärdighet (t(22)=2,074, p= 
0,219 respektive t(22)=2,074, p= 0,138). 
 
När framvagn har en högre läsbarhet har nivån på de finansiella nyheterna ingen signifikant 
(t(22)=2,074, p = 0,118) effekt på icke-professionella investerares förändring attraktionskraft. 
Däremot har nivån på de finansiella nyheterna en stark signifikant (t(22)=2,074, p = 0,000) 
effekt på icke-professionella investerares förändring attraktionskraft när framvagnen har en 
lägre läsbarhet. Medan scenariot lägre/positiva reviderade upp sina bedömningar i genomsnitt 
1,35 (standardavvikelse 1,37) på skalan reviderade istället scenariot lägre/negativa ner sina 
bedömningar i genomsnitt -1,42 (standardavvikelse 1,31) på skalan. Innehåller framvagnen 
positiva finansiella nyheter har läsbarheten en svagt signifikant (t(22)=2,074, p= 0,077) effekt 
på icke-professionella investerares förändring attraktionskraft. Scenariot lägre/positiva 
reviderade, som precis nämnts, upp sin bedömning i genomsnitt 1,35 (standardavvikelse 1,37) 
på skalan medan scenariot högre/positiva enbart reviderade upp sin bedömning i genomsnitt 
0,25 (standardavvikelse 1,54) på skalan. När framvagnen istället innehåller negativa nyheter 
har läsbarheten ingen signifikant (t(21)=2,080, p= 0,351) effekt på icke-professionella 
investerares förändring attraktionskraft. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en interaktionseffekt mellan läsbarheten och 
nivån på de finansiella nyheterna för icke-professionella investerares tillit till informationen. 
Däremot har nivån på de finansiella nyheterna en huvudeffekt på icke-professionella 
investerares förändring attraktionskraft. Vid scenarierna där framvagnen har en lägre 
läsbarhet visar resultaten att nivån på de finansiella nyheterna har en påverkan på icke-
professionella investerares tillit till informationen. När framvagnen innehåller positiva 
finansiella nyheter visar resultaten att läsbarheten påverkar icke-professionella investerares 
tillit till informationen. Scenariot högre/positiva anser informationens tillförlitlighet och 
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trovärdighet vara högre än scenariot lägre/positiva, men lägre/positiva reviderar bedömningen 
av investeringens attraktionskraft mer. Vidare anser scenariot lägre/negativa informationens 
tillförlitlighet och trovärdighet vara högre och reviderade bedömningen av investeringens 
attraktionskraft mer än scenariot högre/negativa.  
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7.8 Experimentet i förhållande till befintlig forskning 

7.8.1 Viljan att investera 
Att vi i experimentet fann en svagt signifikant interaktionseffekt mellan nivån på de 
finansiella nyheterna och läsbarheten för icke-professionella investerares sannolikhet att 
investera visar att resultatet i viss grad är i likhet med Riley et al. (2014). Resultaten antyder 
att en högre läsbarhet leder till att icke-professionella investerare reagerar starkare på de 
positiva finansiella nyheterna, vilket leder till en ökad sannolikhet att investera. Att det var 
nivån på de finansiella nyheterna som hade en huvudeffekt på icke-professionella investerares 
vilja att investera samtidigt som läsbarheten inte påverkade deras vilja att investera är också i 
linje med Riley et al. (2014) som fann att det var nivån på de finansiella nyheterna som hade 
den största effekten. En förklaring till att interaktionseffekten enbart var svagt signifikant kan 
vara att deltagarna ansåg att informationen var för mastig, vilket ledde till att de fullt ut inte 
orkade läsa och ta till sig hela utdraget från framvagnen. Mastigheten kan också ha lett till att 
deltagarna istället förlitade sig på de finansiella nyheterna vilket skulle kunna förklara varför 
nivån på de finansiella nyheterna uppvisade en signifikant huvudeffekt. Varför vi hittade en 
svagt signifikant interaktionseffekt för icke-professionella investerares sannolikhet att 
investera men inte för investeringens attraktionskraft kan bero på att frågorna mäter olika 
dimensioner av viljan att investera. På frågan om investeringens attraktionskraft är det lättare 
att behålla objektiviteten och besvara frågan utifrån den givna informationen. Däremot är det 
svårare att vara objektiv på frågan om sannolikheten att investera eftersom det kommer 
närmare dig som person i och med att du ska utvärdera din egen sannolikhet att investera och 
inte investeringens generella attraktionskraft. Sannolikheten att investera fångar därmed även 
in den undermedvetna personliga känslan, vilket förklarar varför läsbarheten skulle uppvisa 
en interaktion med nivån på de finansiella nyheterna i just den frågan. Vid bedömning av 
sannolikheten att investera kanske deltagarna aktiverade det heuristiska angreppssättet i 
Chaikens (1980) modell och tog enkla genvägar medan bedömningen av investeringens 
attraktionskraft var en mer analytisk uppgift varför de aktiverade det systematiska 
angreppssättet. De två olika angreppssätten leder till olika bedömningar av viljan att investera 
(Jfr Alter et al., 2007).  

7.8.2 Tillit till informationen 
Att läsbarheten i vårt experiment inte hade en signifikant huvudeffekt på de icke-
professionella investerarnas tillit till informationen är inte i linje med Rennekamps (2012) 
resultat. Eftersom de icke-professionella investerarna lade störst vikt vid de finansiella 
nyheterna skulle en förklaring till resultatet kunna vara att de istället har bedömt enbart de 
finansiella nyheternas tillförlitlighet och trovärdighet. Vi fann dock i en kompletterande 
analys att interaktionen mellan läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna påverkade 
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icke-professionella investerares tillit till information. Mer specifikt fann vi att vid positiva 
nyheter har framvagnens läsbarhet en signifikant effekt på icke-professionella investerares 
tillit till informationen. En förklaring till varför vi fann en effekt vid positiva finansiella 
nyheter kan vara en oro för intryckshantering och att företaget har målat upp för 
opportunistisk bild. En högre läsbarhet leder till ett bättre bearbetningsflyt, vilket i sin tur 
ökar icke-professionella investerares tillit till de positiva finansiella nyheterna (Jfr 
Rennekamp, 2012). En effekt av att en högre läsbarhet leder till ett bättre bearbetningsflyt är 
att de icke-professionella investerarna aktiverar det heuristiska angreppssättet (Jfr Alter et al., 
2007) i Chaikens (1980) modell och använder magkänslan och instinktiv gör sin bedömning 
utan att utvärdera informationens validitet. Konsekvensen blir att den högre läsbarheten gör 
att de icke-professionella investerarna tar den opportunistiska bilden för given. De icke-
professionella investerarna som har läst framvagnen med en lägre läsbarhet och ett sämre 
bearbetningsflyt aktiverar istället det systematiska angreppssättet och gör större 
ansträngningar för att se igenom den opportunistiska bilden och utvärdera informationens 
validitet. Har framvagnen en lägre läsbarhet anses de negativa finansiella nyheterna vara mer 
trovärdiga, vilket skulle kunna bero på att de icke-professionella investerarna inte var lika 
oroliga för intryckshantering och att företaget ansågs transparent.  
 
Vår kompletterande analys av icke-professionella investerares förändring attraktionskraft 
visade att vid en lägre läsbarhet fick nivån på de finansiella nyheter en signifikant påverkan 
på den ändrade bedömningen. Förklaringen till detta kan vara att en lägre läsbarhet gör att de 
icke-professionella investerarna hade svårare att bearbeta och förstå informationen, vilket 
ledde till att de istället förlitade sig på de finansiella nyheterna och analyserade dem med det 
systematiska angreppsättet (Jfr Chaiken, 1980; Alter et al, 2007). Vid en högre läsbarhet hade 
däremot nivån på de finansiella nyheterna ingen signifikant påverkan på den förändrade 
bedömningen. Anledningen skulle kunna vara att de icke-professionella investerarna istället 
använde det heuristiska angreppssättet. Genom att använda det heuristiska angreppssättet 
kommer de icke-professionella investerarna inte göra lika stora ansträngningar för att 
analysera informationen (Chaiken, 1980). Istället förlitar de sig på andra icke innehållsrika 
referenspunkter, som exempelvis att Electrolux är ett välkänt svenskt stort företag, när de ska 
göra sin bedömning och därmed spelar nivån på de finansiella nyheterna inte lika stor roll. 
Förändring attraktionskraft kanske inte alltid är ett bra mått på tilliten till informationen 
eftersom förändringen är beroende av vilken initial bedömning och uppfattning som den icke-
professionella investeraren har gjort. Om den icke-professionella investerarens initiala 
bedömning bekräftas när de läser informationen kommer de inte göra en annorlunda 
bedömning av investeringens attraktionskraft även om de känner en tillit till informationen. 
Det skulle till och med kunna vara så att de aktivt letade efter sådan information som 
bekräftade deras initiala bedömning, vilket ledde till att de inte reviderade sin bedömning (Jfr 
Thayer, 2011).  
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8. SLUTSATSER 
lutsatserna återknyter till studiens syfte att förstå hur framvagnen används som 
kommunikationskanal och förklara hur interaktionen mellan framvagnens läsbarhet 
och nivån på de finansiella nyheterna, positiva respektive negativa, påverkar icke-

professionella investerares investeringsbeslut. För att säkerställa att syftet uppfylls besvaras 
de två forskningsfrågorna: 

(1) Hur används framvagnen som kommunikationskanal och vilken roll spelar 
framvagnens läsbarhet i företagets kommunikation med sina investerare? 

(2) Hur påverkar framvagnens läsbarhet icke-professionella investerares tillit till 
informationen samt hur påverkar interaktionen mellan framvagnens läsbarhet och 
nivån på de finansiella nyheterna, positiva respektive negativa, icke-professionella 
investerares investeringsbeslut? 

Genom att besvara forskningsfrågorna klargör vi studiens resultat och bidrag. Kapitlet 
avslutas med att ge förslag till vidare forskning.    

8.1 Framvagnen – även en berättelse om företaget 
Den tidigare forskningen har visat på att den berättande kommunikationen blir allt viktigare 
(Jameson, 2000) och att den berättande informationen ska kontextualisera de finansiella 
rapporterna (Aerts, 2005; Barker & Imam, 2008; Merkley, 2014). Vår studie bidrar till en 
ytterligare förståelse för varför den berättande kommunikationen är viktig. Framvagnen ska, 
precis som den tidigare forskningen funnit, sätta den finansiella informationen i ett tydligare 
sammanhang och ge användarna en förståelse för varför den finansiella informationen ser ut 
som den gör. Dessutom visar vårt empiriska underlag att framvagnen även är en berättelse om 
företaget som ska underlätta för användaren att sätta sig in i företaget, samt ge en känsla för 
varför den ska investera i företaget. Framvagnen är en viktig del av kommunikationen mellan 
företaget och dess investerare eftersom den fungerar som en länk mellan den finansiella 
informationen och de verkliga ekonomiska händelserna. Därmed kan framvagnen vara ett 
hjälpmedel för investerare i flera aspekter, vilket tyder på att den berättande informationen i 
framvagnen är användbar även för investerares investeringsbeslut (Jfr Roger & Grant, 1997). 

Eftersom den berättande informationen inte är inkluderad i Bedford och Baladounis (1962) 
modell för redovisningen som kommunikationsprocess anser vi den inte tillräcklig för att ge 
en förståelse för hur framvagnen används som kommunikationskanal i relationen mellan 
företaget och dess investerare. Därför bidrar vår studie med en ytterligare dimension av 
affärskommunikationen genom att vi utvidgar deras modell och sätter in framvagnen i ett 
kommunikationssammanhang. Även om våra intervjuer var få till antalet är resultaten i 
överensstämmelse med teorin och den tidigare forskningen inom berättande kommunikation. 
Genom att vi sätter in den empiri vi funnit om hur framvagnen används som 
kommunikationskanal i modellen kan våra resultat från intervjuerna generaliseras mot teorin. 

S 
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Hur framvagnen används som kommunikationskanal visas i figur 6 nedan, som sedan 
diskuteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De överlappande cirklarna FR och F illustrerar just det samband som finns mellan 
framvagnen och de finansiella rapporterna. De finansiella rapporterna ger en stillbild av 
företaget och dess ekonomiska händelser, cirkel FE, där framvagnen sedan konkretiserar och 
gör stillbilden mer levande genom en berättelse om företaget och vad som åstadkommits. För 
att användarna, fyrkant A, ska få en förståelse för företaget och dess ekonomiska händelser är 
det viktigt att redovisningsfunktionen, fyrkant RF, kommunicerar relevanta underliggande 
händelser på ett tydligt sätt genom såväl de finansiella rapporterna som framvagnen.   
 
Forskning inom investerares informationsinsamling har visat på att icke-professionella och 
professionella investerare samlar in information på olika sätt (Maines & McDaniel, 2000; 
Ghani et al., 2009), vilket även stöds av vår empiri från intervjuerna om hur framvagnen 
används som kommunikationskanal. En icke-professionell investerare är mer trolig att läsa 
framvagnen i sin helhet medan en professionell investerare istället kommer läsa framvagnen 
mer selektivt och välja ut enskilda delar att läsa. Oavsett investeringsnivå är den tidigare 
kunskapen om företaget ytterligare en faktor som påverkar hur investeraren kommer använda 
och ta till sig framvagnen. Har investeraren redan en god kännedom om företaget kommer 
den bara läsa de delar som är relevanta för ett specifikt sammanhang och just deras syfte med 

FE Företaget och dess ekonomiska händelser   
RF Redovisningsfunktionen 
FR Finansiella rapporter 
F Framvagnen 
A Användare av finansiella rapporter och framvagnen 
 
Figur 6, Kommunikationsmatris 
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läsningen. En investerare som däremot inte har någon tidigare kunskap om företaget kommer 
istället att läsa framvagnen mer sekventiellt.  

8.2 Läsbarhet, finansiella nyheter och tillit till information – ett komplext samspel 
Det finns positiva effekter av att den berättande informationen har en högre läsbarhet (Jfr 
SEC, 1998), vilket även stöds av vår empiri från intervjuerna. Kommunikationen mellan 
företaget och dess investerare underlättas av en högre läsbarhet genom att det leder till att 
även de icke-professionella investerarna förstår och kan ta till sig informationen. På så sätt 
kan samtliga investerare få en förståelse för företaget och dess ekonomiska händelser. En 
högre läsbarhet är inte enbart viktigt för att skapa en förståelse utan det kan även 
undermedvetet leda till en ökad tillit till framvagnen, vilket är viktigt för företagets 
trovärdighet och varumärke. En viktig dimension för att skapa en förståelse för företagets 
värdeskapande är att framvagnen som helhet har en högre läsbarhet. Det räcker inte att bara få 
ihop läsbarheten i de olika delarna för att skapa en förståelse företaget som helhet, utan det 
måste finnas en röd tråd genom hela framvagnen för att investeraren ska förstå företaget på ett 
djupare plan. Helheten är extra viktig i de situationer där framvagnen läses mer i sin helhet. 
En viktig faktor som försämrar framvagnens läsbarhet är längden där den stora mängden 
information gör att framvagnen blir mastig och tung att ta till sig (Jfr You & Zhang, 2009; 
Miller, 2010), vilket skulle innebära att framvagnen inte ger den förståelsen för den 
finansiella informationen och företaget som är tänkt. 

Tidigare experimentstudier har visat att läsbarheten är en viktig faktor som påverkar icke- 
professionella investerares vilja att investera (Rennekamp, 2012; Elliott et al., 2014; Riley et 
al., 2014; Tan et al., 2014). Vår experimentstudie har dock inte funnit att läsbarheten som 
enskild faktor påverkar icke-professionella investerares vilja att investera, utan snarare 
indikeras att det är interaktionen mellan läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna 
som kan ha en viss påverkan, där de finansiella nyheterna är mest avgörande. Att det är den 
finansiella informationen som i huvudsak påverkar stöds även av studiens empiri från 
intervjuerna där det betonades att den finansiella informationen är det som ska styra 
investeringsbeslutet, men där läsbarheten är en undermedveten faktor som påverkar hur 
informationen tolkas och används. Till skillnad från Rennekamp (2012) fann vi inte heller att 
läsbarheten ensamt påverkar icke-professionella investerares tillit till informationen utan även 
här visar våra resultat från experimentet att det finns en interaktionseffekt mellan läsbarheten 
och nivån på de finansiella nyheterna som påverkar deras tillit till informationen. Förutsatt att 
vårt experiment är representativt för icke-professionella investerare kan vi dra den generella 
slutsatsen att det främst är nivån på de finansiella nyheterna som påverkar 
investeringsbeslutet, men att läsbarheten har en viss betydelse för deras tillit till informationen 
och sannolikhet att investera. 
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Med andra ord finns det ett komplext samspel mellan läsbarheten och de finansiella nyheterna 
som i sin tur påverkar icke-professionella investerares tillit till informationen och sannolikhet 
att investera. När ett investeringsbeslut ska fattas påverkas det av såväl medvetna som 
undermedvetna faktorer. Den finansiella informationen är något mer konkret som investerare 
medvetet använder sig av i sitt beslutsfattande medan läsbarheten i den berättande 
informationen är en faktor som undermedvetet påverkar känslan och tolkningen av 
informationen. Kombinationen av de medvetna och de undermedvetna faktorerna leder till en 
grad av tillit till informationen som i sin tur påverkar investeringsbeslutet. 

Vårt experiment indikerar att vid positiva finansiella nyheter leder en högre läsbarhet till att 
icke-professionella investerare känner en större tillit till framvagnen och att det ökar deras 
sannolikhet att investera i företaget. I motsats indikeras att icke-professionella investerare 
anser att negativa finansiella nyheter känns mer trovärdiga vid en lägre läsbarhet. Vid positiva 
finansiella nyheter belönas därmed företaget av en framvagn med en högre läsbarhet då det 
ökade bearbetningsflytet leder till att en icke-professionell investerare känner en ökad tillit 
(Jfr Rennekamp, 2012) till den opportunistiska bilden. Vid en lägre läsbarhet känner en icke- 
professionell investerare inte samma tillit, men anser att företaget är transparent och 
trovärdigt när de presenterar negativa finansiella nyheter. Även empirin från intervjuerna 
stödjer att företag blir belönade med en ökad trovärdighet genom att de upplyser även om det 
som är mindre bra. Generellt sätt tyder det på att transparensen är viktig i relationen mellan 
företag och investerare, extra viktig är transparensen i framvagnen där företaget själva sätter 
ord på sina prestationer och framtidsutsikter (Jfr Merkl-Davies & Brennan, 2007). 

Genom att undersöka framvagnen ur både företagets och användarnas perspektiv bidrar vår 
studie till att ge företagen en förståelse för hur framvagnen tolkas och används av investerare. 
På så sätt kan företagen utveckla och förbättra sin berättande kommunikation genom 
framvagnen och därmed skapa en framvagn som är mer användbar vid investeringsbeslut. 
Även om studien enbart har utgått från ett företag kan vår studie få även andra företag att 
förstå vikten av en tydlig och relevant framvagn med en högre läsbarhet. Tack vare att studien 
belyser de båda perspektiven bidrar vår studie även till att ge användarna en förståelse för 
företagets ambitioner och syfte med framvagnen. På så vis underlättas kommunikationen 
mellan de båda parterna. Slutligen utvidgar vi även den befintliga forskningen inom läsbarhet 
och berättande kommunikation genom att vi har undersökt framvagnen och gjort det i en 
svensk kontext. 
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8.3 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har flera intressanta frågeställningar dykt upp som kan vara 
utgångspunkt för fortsatta studier. Det hade varit av intresse att inte bara intervjua de 
professionella investerarna utan att faktiskt genom ett experiment testa hur framvagnens 
läsbarhet påverkade deras investeringsbeslut och bedömningar av tilliten till informationen 
för att se om de skiljer sig åt från de icke-professionella investerarna. Med utgångspunkt i att 
framvagnen ger en förskönad bild är det intressant att undersöka hur framvagnens läsbarhet 
inte bara påverkar bedömningen av tilliten till informationen utan också hur den påverkar 
investerares bedömningar av företagsledningens trovärdighet.  
 
Vår studie har utgått från hur investerare använder framvagnen, men det vore också intressant 
att undersöka hur andra användargrupper, exempelvis kunder eller leverantörer, använder 
framvagnen och vad den tillför dem. Slutligen vore det av vikt att utvidga de tidigare 
studierna om årsredovisningens läsbarhet genom att göra en dokumentstudie för att undersöka 
hur framvagnens läsbarhet skiljer sig åt mellan företag.  
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9. DISKUSSION 
iskussionskapitlet sammanfattar våra tankar och reflektioner kring studiens 
utformning, resultat och bidrag.  
 

Under studiens gång har vi insett att Martons påstående egentligen kanske inte är så 
paradoxalt. Att framvagnen har utökats utan att egentligen tillföra någon ny information 
kanske beror på att det är svårt för företagen att hålla en röd tråd genom hela framvagnen och 
att det är en hårfin linje mellan att den upprepade informationen ska skapa tillit men samtidigt 
inte bli överflödig. Vi har också insett hur svårt det är att vara tydlig när man genom text ska 
förmedla ett budskap. En och samma text kan ge upphov till många olika tolkningar. Det är 
en oerhört svår uppgift för företagen att i framvagnen förmedla en trovärdig men tydlig och 
positiv berättelse om företaget. Dock fyller den berättande informationen ett viktigt syfte när 
den förklarar och sätter ord på siffrorna. Det kanske snarare är där det paradoxala ligger, att 
det ska vara varumärkesskapande men samtidigt innehålla relevant information för 
investeringsbeslut.  
 
När vi inledde uppsatsprocessen ville vi undersöka hur framvagnens relevans påverkade 
investeringsbeslutet. Dock märkte vi ganska snabbt att det var väldigt svårt att definiera vad 
som var relevant information och inte. Därför valde vi att istället undersöka hur interaktionen 
mellan läsbarheten och nivån på de finansiella nyheterna påverkar investeringsbeslutet. 
 
Vi har många gånger under vårens gång funderat på om vi har tagit oss vatten över huvudet. 
Det har varit väldigt svårt och utmanande men också väldigt roligt och lärorikt att genomföra 
ett experiment och intervjuer. Vi tipsades om att vi behövde vara väl förberedda inför 
experimentet, men vi kunde inte föreställa oss hur förberedda vi behövde vara. Det var en 
svår balansgång mellan att skapa trovärdiga scenarion men att det ändå skulle vara tillräckliga 
skillnader mellan dem för att vi skulle finna ett resultat. Som tur är ger ju övning färdighet 
och vi är nu många erfarenheter rikare.  
 
Precis som framvagnens användare har olika tolkning och uppfattning om vad den ska tillföra 
finns det också olika tolkningar av vad en avkopplande semester är. Precis som framvagnen 
antingen kan vara en beskrivning av företaget eller av siffrorna kan en avkopplande semester 
vara antingen i en pulserande storstad eller på en lugn sandstrand i solen. Det är upp till 
betraktaren att avgöra vilken bild man ser framför sig. Det gäller att lita på sin instinkt och 
magkänsla oavsett om det gäller att välja mellan storstaden och sandstranden eller att välja 
mellan Daimstruten och Piggelinen.  
 

D 
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BILAGOR 
Bilaga 1 – Intervjuguide företagsssidan 
 
Framvagnens roll 
 
Vilka anser ni är mottagare av informationen i framvagnen? 
Hur använder ni framvagnen som kommunikationskanal? 
Hur resonerar ni rörande vilken information som är relevant i framvagnen? 
Hur skulle du beskriva sambandet mellan framvagnen och resterande delar av årsredovisningen? 
Vad anser du att framvagnen tillför användarna av årsredovisningen som de resterande delarna av 
årsredovisningen inte gör? 
Får ni synpunkter på framvagnen av era användare av årsredovisningen? Hur skulle du i så fall 
beskriva de synpunkterna? 
Har ni i så fall gjort förändringar av framvagnen utifrån dessa synpunkter? 
 
Framvagnens läsbarhet och tillit till informationen 
 
Hur resonerar ni rörande sättet att skriva informationen som ingår i framvagnen? Exempelvis, hur 
resonerar ni rörande meningslängd, ordval och tonläget? 
Vad anser du är viktigast rörande sättet att skriva för att göra framvagnen så läsbar som möjligt? 
Om en upplysning skulle kunna ha en negativ påverkan på er aktiekurs, hur går ni tillväga vid 
formulering av en sådan upplysning? Skulle ni gå tillväga på ett annat om upplysningen istället skulle 
kunna ha en positiv påverkan på aktiekursen?  
Hur resonerar ni kring formuleringen av framvagnen för att mottagare ska känna tillit till 
informationen?  
	  

Bilaga 2 – Intervjuguide användarsidan.  
	  
Framvagnens roll 
 
Hur viktig anser du att framvagnen är vid beslutsfattande i jämförelse med andra delar av 
årsredovisningen?  
Hur skulle du beskriva sambandet mellan framvagnen och de resterande delarna av 
årsredovisningen? 
Vad anser du om relevansen av framvagnen? 
Enligt din mening, vad tillför framvagnen som inte de resterande delarna av årsredovisningen gör? 
Hur använder du framvagnen årsredovisningen när du ska göra bedömningar och fatta beslut? 
Skiljer sig användandet av framvagnen beroende på om det har varit ett bra eller ett dåligt år? Om ja: 
Hur och i så fall varför? Hur påverkar detta dina bedömningar och beslut? 
 
Framvagnens läsbarhet och tillit till information 
 
Hur ser du på läsbarheten av framvagnen? 
Skiljer sig läsbarheten av framvagnen från år till år och i så fall hur?  
Hur skulle du beskriva sambandet mellan framvagnens läsbarhet och dess transparens?  
Vad anser du skulle kunna öka läsbarheten av framvagnen? 
Hur påverkar läsbarheten av framvagnen din tillit till informationen? 
Hur ser du på tilliten till informationen i framvagnen och hur påverkar det dina bedömningar och ditt 
beslutsfattande?  
	  



	   	  

Bilaga 3 – Exempel på variationer av läsbarheten i experimentet 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  

Bilaga 4 – Lägre läsbarhet variationen 
 
Det senaste året var ett bra år för Electrolux. En ökning av rörelseresultatet med 18 procent till 4,8 miljarder 
kronor på utmanande marknader samt landade rörelsemarginalen på 4,3 procent, jämfört med 3,7 procent 2013. 
Koncernen genererade ett ansenligt kassaflöde under året uppgående till 6,6 miljarder kronor, vilket är 
motsvarande 140 procent av rörelseresultatet. En stark operationell förbättring i verksamheten i Europa är en 
huvudsaklig anledning till en förbättring av resultatet. 
 
Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika 
 
Som ett resultat av strukturåtgärder för att reducera kostnaderna och öka effektiviteten liksom av 
produktmixförbättringar visades en väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Genom en optimering av 
produktportföljen och starkt fokus på de mest lönsamma produktkategorierna genererades en förbättring av 
produktmixen.  
 
Electrolux största marknad är Europa och koncernen har inom tre huvudvarumärken; Electrolux, AEG och 
Zanussi ett brett erbjudande. Koncernen har i många länder och segment betydande marknadspositioner, med en 
särskilt stark ställning inom köksprodukter så som spisar, hällar och inbyggnadsprodukter. Under flera år har det 
upplevts en minskning av efterfrågan på vitvaror i Västeuropa men under 2014 nåddes en stabilisering. Den 
västeuropeiska marknaden har sedan flera år präglats av överkapacitet och prispress, och en viktig förklaring till 
detta är en fragmenterad marknad med ett större antal tillverkare, varumärken och återförsäljare. Afrika och 
Mellanöstern omfattat ett stort antal länder med betydande variationer i välstånd och urbanisering men samtidigt 
har de gemensamt att efterfrågan på vitvaror stiger i takt med att välståndet ökar. Det är främst Egypten, 
Saudiarabien och de lägre Gulfländerna som Electrolux tillväxtstrategi riktar sig mot.  
 
Vitvaror Nordamerika 

I Nordamerika kunde en förbättrad produktmix som motverkade lägre försäljningsvolymer resultera i en 
organisk tillväxt på 2 procent. De kostnader som uppstått för att anpassa produktsortimentet av kylskåp och 
frysar till nya energikrav hade en negativ påverkan på resultatet och därutöver fick spistillverkningen vid den 
nya fabriken i Memphis, Tennessee, som fortfarande är i ett uppstartskede, en påverkan på resultatutvecklingen.  

Electrolux har en stark position i USA och Kanada, särskilt inom köksprodukter så som spisar, kylskåp och 
frysar och vitvarorna säljs i huvudsak under varumärket Frigidaire inom flera prissegment och under varumärket 
Electrolux i premiumsegmentet. Koncernen kunde genom framgångsrika produktlanseringar och ökad 
marknadsföring generera en ökning av försäljningen i Nordamerika. Hög produktpenetration i kombination med 
låg befolkningstillväxt innebär att marknaden för ersättningsprodukter dominerar, och marknaden är mer 
enhetlig än många andra marknader, och konsolideringen är relativt hög bland både tillverkare och återförsäljare. 
De tre största tillverkarna av vitvaror i USA står för en stor del av marknaden och cirka 70 procent av vitvarorna 
säljs genom de fyra stora återförsäljarna Sears, Lowe’s, Home Depot och Best Buy och under året stärkte 
Electrolux sin position hos Home Depot som är en ny distributionskanal för koncernen sedan 2012. 

Vitvaror Latinamerika 

I Latinamerika uppgick som ett resultat av högre priser och en förbättring av produktmixen den organiska 
tillväxten till 3 procent 2014. Vid en jämförelse med föregående år visades en förbättring av rörelseresultatet där 
prishöjningar har haft en motverkande effekt på fortsatta negativa valutaeffekter och en hög inflationstakt 
samtidigt som besparingsåtgärder har genomförts för att anpassa kostnaderna till den lägre efterfrågan.  
 
Electrolux verksamhet i Latinamerika hade en positiv utveckling trots en försvagning av efterfrågan på 
marknaden. Varumärket Electrolux har en stark position tack vare innovativa produkter och ett nära samarbete 
med de marknadsledande butikskedjorna, där Brasilien är koncernens största marknad i regionen och svarade för 
cirka 70 procent av Electrolux försäljning samt att Electrolux är marknadsledande i ett stort antal 
produktkategorier i Brasilien. 
 
Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 

Electrolux visade viss organisk tillväxt för 2014. Tillväxtmarknaderna fortsatte visa en ökning av försäljningen 
medan Australien visade en minskning av försäljningen. En negativ ländermix och ofördelaktiga 



	   	  

valutasvängningar hade en påverkan på rörelseresultatet medan högre priser och en förbättring av 
kostnadsstrukturen bidrog till resultatet. 
 
Ungefär hälften av Electrolux försäljning av vitvaror i regionen sker i Australien där koncernen är 
marknadsledande. Varumärket Electrolux är positionerat inom premiumsegmentet med fokus på innovation, 
energi- och vatteneffektivitet samt design medan koncernens varumärken Westinghouse och Simpson har starka 
positioner i mellanprissegmentet. De viktigaste konkurrenterna är Fisher & Paykel, Samsung och LG Electronics 
och under 2014 visade marknaden en viss försvagning och koncernens försäljning visade en minskning. Vatten- 
och energieffektivitet är viktiga drivkrafter i det varma och torra klimatet i Australien och Electrolux 
diskmaskiner och frontmatade tvättmaskiner är väl anpassade till dessa förutsättningar och har betydande 
marknadsandelar. 
 
Dammsugare och småapparater 

I rörelseresultatet sågs i jämförelse med föregående år en minskning, främst beroende på en minskning av 
försäljningsvolymen och prispress samt därutöver hade valutaeffekter, främst i Latinamerika, en påverkan på 
resultatutvecklingen men detta motverkades till viss del av produktmixförbättringar i flera regioner.  
 
Koncernen har inom dammsugare, och framförallt inom premiumdammsugare och laddningsbara 
handdammsugare, ledande positioner. Produktutvecklingen har ett fokus på innovativa och energieffektiva 
dammsugare i de högre prissegmenten och inom små hushållsapparater fortsätter koncernen uppvisa en ökning 
av sina marknadsandelar genom utveckling och lansering av flera nya produktserier. En försäljning av de flesta 
produkterna i Europa sker under varumärket Electrolux som kompletteras med varumärket AEG men i 
Nordamerika dominerar varumärket Eureka inom dammsugare som kompletteras med Electrolux i de mer 
exklusiva segmenten och försäljningen i Latinamerika och Asien sker främst under varumärket Electrolux. 
 
Professionella produkter 

Den organiska försäljningstillväxten för 2014 uppgick till mer än 5 procent och försäljningen visade en ökning 
både på de traditionella marknaderna och på tillväxtmarknaderna. I såväl rörelseresultatet som marginalen sågs 
en förbättring, som främst berodde på högre försäljningsvolymer, högre priser och en förbättring av 
kostnadsstrukturen.  
 
Nordamerika svarar för drygt 35 procent och Europa för 25 procent av efterfrågan på den globala marknaden för 
professionella produkter. Av Electrolux omsättning inom professionella produkter är cirka två tredjedelar 
köksutrustning och en tredjedel tvättutrustning och omkring 60 procent av försäljningen genereras i Europa och 
närmare 10 procent i Nordamerika. Japan, Kina, Turkiet, Mellanöstern och Afrika är övriga viktiga marknader 
för koncernen. Electrolux har en stark position på den europeiska marknaden för köksutrustning, särskilt bland 
institutioner (sjukhus, personalmatsalar, skolor) samt restauranger, catering och hotell och koncernen är också en 
ledande aktör av kompletta installationer i ett flertal tillväxtregioner. Försäljning av köksprodukterna sker 
huvudsakligen under varumärket Electrolux, men även under regionala varumärken som Zanussi där exempel på 
kunder inom tvättutrustning är tvättinrättningar på sjukhus och hotell men Electrolux levererar även produkter 
för tvättstugor i hyresfastigheter i Skandinavien och till tvättomater, främst i Nordamerika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

Bilaga 5 – Högre läsbarhet variationen 
 
2014 var ett bra år för oss. På utmanande marknader ökade rörelseresultatet med 18 procent till 4,8 miljarder 
kronor. Rörelsemarginalen steg från 3,7 procent 2013 till 4,3 procent. Vi genererade ett bra kassaflöde under året 
på 6,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 140 procent av rörelseresultatet. Det förbättrade resultatet beror på en 
stark operationell förbättring i verksamheten i Europa. 
 
Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika 
 
Rörelseresultatet förbättrades väsentligt tack vare strukturåtgärder för att minska kostnaderna och öka 
effektiviteten samt produktmixförbättringar. Optimering av produktportföljen och starkt fokus på de mest 
lönsamma produktkategorierna förbättrade produktmixen. 
 
Europa är vår största marknad. Vi har ett brett erbjudande inom tre huvudvarumärken; Electrolux, AEG och 
Zanussi. Marknadspositionerna är betydande i många länder och segment, med en särskilt stark ställning inom 
köksprodukter som spisar, hällar och inbyggnadsprodukter. Efterfrågan på vitvaror i Västeuropa stabiliserades 
under 2014 efter att ha minskat under flera år. Sedan flera år präglas den Västeuropeiska marknaden av 
överkapacitet och prispress. En viktig förklaring är en fragmenterad marknad med fler tillverkare, varumärken 
och återförsäljare.  
 
Afrika och Mellanöstern omfattar många länder med betydande variationer i välstånd och urbanisering. 
Gemensamt är dock att efterfrågan på vitvaror stiger i takt med ökat välstånd. Vår tillväxtstrategi inriktas främst 
mot Egypten, Saudiarabien och de lägre Gulfländerna. 
 
Vitvaror Nordamerika 

Den organiska tillväxten i Nordamerika uppgick till 2 procent, tack vare att en förbättrad produktmix 
motverkade lägre försäljningsvolymer. Resultatet påverkades negativt av kostnader för att anpassa 
produktsortimentet av kylskåp och frysar till nya energikrav. Dessutom påverkades resultatutvecklingen av att 
spistillverkningen vid den nya fabriken i Memphis, Tennessee, fortfarande är i ett uppstartskede. 
 
Vi har en stark position i USA och Kanada, framförallt inom köksprodukter som spisar, kylskåp och frysar. 
Vitvarorna säljs i huvudsak under varumärket Frigidaire inom flera prissegment och under varumärket 
Electrolux i premiumsegmentet. Vi ökade försäljningen i Nordamerika genom framgångsrika produktlanseringar 
och ökad marknadsföring. 
 
Marknaden för ersättningsprodukter dominerar till följd av en hög produktpenetration i kombination med låg 
befolkningstillväxt. Marknaden är mer enhetlig än många andra marknader. Konsolideringen är relativt hög 
bland både tillverkare och återförsäljare. De tre största tillverkarna av vitvaror i USA står för en stor del av 
marknaden. Cirka 70 procent av vitvarorna säljs genom de fyra stora återförsäljarna Sears, Lowe’s, Home Depot 
och Best Buy. Under året stärkte vi vår position hos Home Depot som är en ny distributionskanal för oss sedan 
2012.  
 
Vitvaror Latinamerika 

Den organiska tillväxten i Latinamerika uppgick till 3 procent 2014 till följd av högre priser och en förbättrad 
produktmix.  
 
Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Prishöjningar har motverkat fortsatta negativa 
valutaeffekter och en hög inflationstakt. Besparingsåtgärder har genomförts för att anpassa kostnaderna till den 
lägre efterfrågan. 
 
Vår verksamhet i Latinamerika utvecklades positivt trots en svagare efterfrågan på marknaden. Varumärket 
Electrolux har en stark position tack vare innovativa produkter och ett nära samarbete med de marknadsledande 
butikskedjorna. I regionen är Brasilien vår största marknad och stod för cirka 70 % av försäljningen. Vi är 
marknadsledande i Brasilien i ett stort antal produktkategorier. 
 
 

 



	   	  

Vitvaror Asien/Stillahavsområdet 

Vår organiska tillväxt för 2014 var svagt positiv. Försäljningen fortsatte att öka på tillväxtmarknaderna medan 
försäljningen i Australien minskade. 
 
Rörelseresultatet påverkades av en negativ ländermix och ofördelaktiga valutasvängningar. Högre priser och en 
förbättrad kostnadsstruktur dämpade dock delvis de negativa effekterna. 
 
Cirka 50 procent av vår försäljning av vitvaror i regionen sker i Australien där vi är marknadsledande. 
Varumärket Electrolux är positionerat inom premiumsegmentet med fokus på innovation, energi- och 
vatteneffektivitet samt design. Våra varumärken Westinghouse och Simpson har starka positioner i 
mellanprissegmentet. De viktigaste konkurrenterna är Fisher & Paykel, Samsung och LG Electronics. 
Marknaden försvagades något under 2014 och våra försäljningsvolymer minskade. Vatten- och energieffektivitet 
är viktiga drivkrafter i det varma och torra klimatet i Australien. Våra diskmaskiner och frontmatade 
tvättmaskiner är väl anpassade till dessa förutsättningar och har betydande marknadsandelar. 
 
Dammsugare och småapparater 

Rörelseresultatet minskade jämfört med föregående år, främst till följd av lägre försäljningsvolymer och 
prispress. Dessutom påverkades resultatutvecklingen negativt av valutakurseffekter, främst i Latinamerika. De 
negativa effekterna motverkades delvis av produktmixförbättringar i flera regioner. 
 
Vi har ledande positioner på de största marknaderna inom dammsugare, och en särskilt stark ställning inom 
premiumdammsugare och laddningsbara handdammsugare. Produktutvecklingen fokuserar på innovativa och 
energieffektiva dammsugare i  de högre prissegmenten. Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom små 
hushållsapparater genom utveckling och lansering av flera nya produktserier.  
 
I Europa säljs de flesta produkterna under varumärket Electrolux som kompletteras med varumärket AEG. I 
Nordamerika dominerar varumärket Eureka inom dammsugare, med Electrolux som komplement i de mer 
exklusiva segmenten. Försäljningen i Latinamerika och Asien sker främst under varumärket Electrolux. 
 
Professionella produkter 

Den organiska försäljningstillväxten för 2014 översteg 5 procent. Försäljningen ökade både på de traditionella 
marknaderna och på tillväxtmarknaderna. 
 
Rörelseresultatet och marginalen förbättrades, främst tack vare högre försäljningsvolymer, högre priser och en 
förbättrad kostnadsstruktur. 
 
Nordamerika svarar för drygt 35 procent och Europa för 25 procent av efterfrågan på den globala marknaden för 
professionella produkter. 
 
Av vår omsättning inom professionella produkter är cirka två tredje delar köksutrustning och en tredjedel 
tvättutrustning. Cirka 60 procent av försäljningen genereras i Europa och närmare 10 procent i Nordamerika. 
Övriga viktiga marknader är Japan, Kina, Turkiet, Mellanöstern och Afrika. 
 
Vi har en stark position på den europeiska marknaden för köksutrustning, särskilt bland institutioner (sjukhus, 
personalmatsalar, skolor) samt restauranger, catering och hotell. Vi är också en ledande aktör av kompletta 
installationer i flera tillväxtregioner. Köksprodukterna säljs huvudsakligen under varumärket Electrolux, men 
även under regionala varumärken som Zanussi. Exempel på kunder inom tvättutrustning är tvättinrättningar på 
sjukhus och hotell. Vi levererar även produkter för tvättstugor i hyresfastigheter i Skandinavien och till 
tvättomater, främst i Nordamerika. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  

Bilaga 6 – Positiva finansiella nyheter variationen 
	  
Finansiell översikt 

Mkr 2013 2014 Förändring % 

Nettoomsättning 108 560 112 143 3,3 

Rörelseresultat 

Vitvaror- Europa, Mellanöstern och Afrika 827 1444 75 

Vitvaror- Nordamerika 1797 1714 -5 

Vitvaror- Latinamerika 915 1079 18 

Vitvaror- Asien/Stillahavsområdet 511 448 -12 

Dammsugare och småapparater 391 200 -50 

Professionella produkter 459 671 46 

Övriga, koncerngemensamma kostnader etc. -950 -776 -18 

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 3950 4780 21 

Marginal % 3,6  4,3  

Jämförelsestörande poster -1964 -1199  

Rörelseresultat 1989 3581 80 

Marginal % 1,8  3,2  

	  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  

Bilaga 7 – Negativa finansiella nyheter variationen 
	  
Finansiell översikt 

Mkr 2013 2014 Förändring % 

Nettoomsättning 114 591 112 143 -2,1 

Rörelseresultat 

Vitvaror- Europa, Mellanöstern och Afrika 1410 1444 2 

Vitvaror- Nordamerika 2269 1714 -25 

Vitvaror- Latinamerika 1021 1079 6 

Vitvaror- Asien/Stillahavsområdet 581 448 -23 

Dammsugare och småapparater 497 200 -60 

Professionella produkter 651 671 3 

Övriga, koncerngemensamma kostnader etc. -670 -776 16 

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 5759 4780 -17 

Marginal % 5,0  4,3  

Jämförelsestörande poster -112 -1199  

Rörelseresultat 5647 3581 -37 

Marginal % 4,9  3,2  

	  
	   	  



	   	  

Bilaga 8 – Frågeformulär experimentet 
	  

	  

	  

	   	  
	   På	  en	  skala	  1-‐10,	  där	  1=	  instämmer	  inte	  alls	  och	  10=	  instämmer	  helt,	  i	  vilken	  grad	  
håller	  du	  med	  om	  följande	  påståenden:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  5	  	  	  6	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  	  	  9	  	  10	  
Informationen	  var	  lätt	  att	  läsa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Informationen	  var	  lätt	  att	  bearbeta	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  
	  
Informationen	  var	  lätt	  att	  förstå	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  
	   	  Utifrån	  den	  tidigare	  givna	  informationen	  i	  häfte	  1	  och	  2	  ber	  vi	  dig	  uppskatta	  följande:	  	  
	  
	   Vad	  anser	  du	  om	  Electrolux	  framtidsutsikter?	  
	   	   Mycket	  goda	  	  	  	  	   	  
	   	   Goda	  	   	  	  	   	  	  	  
	   	   Varken	  goda	  eller	  dåliga	  	  	   	  
	   	   Dåliga	   	  	  	  	   	  
	   	   Mycket	  dåliga	  	   	  	  	  	  	  
	  
	   På	  en	  skala	  1-‐10,	  där	  1=	  väldigt	  oattraktiv	  och	  10=	  väldigt	  attraktiv,	  hur	  attraktiv	  
	   anser	  du	  nu	  att	  en	  investering	  i	  Electrolux-‐aktien	  är?	  
	   	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  5	  	  	  6	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  	  	  9	  	  10	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
	  
	   På	  en	  skala	  1-‐10,	  där	  1=	  inte	  alls	  troligt	  och	  10=	  väldigt	  troligt,	  hur	  troligt	  är	  det	  
	   att	  du	  nu	  skulle	  göra	  en	  investering	  i	  Electrolux-‐aktien?	  
	   	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  4	  	  	  	  5	  	  	  	  6	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  	  9	  	  	  10	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  



	   	  

	  

	  
	  
	  
 

 
	  

	  
	   På	  en	  skala	  1-‐10,	  där	  1=	  instämmer	  inte	  alls	  och	  10=	  instämmer	  helt,	  i	  vilken	  
grad	  håller	  du	  med	  om	  följande	  påståenden:	  	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  5	  	  	  	  6	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  	  9	  	  	  10	  
	   	   Jag	  kunde	  förlita	  mig	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   på	  informationen	  
	  
	   	   Jag	  anser	  att	  informationen	  var	  	   	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   trovärdig	  
	   	  
	   	  
	  

	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   Man	  	   	  	  	  	  Kvinna	  	   	  
	  
	   Hur	  många	  redovisningskurser	  har	  du	  läst?	  ______	  
	  
	   Hur	  många	  finanskurser	  har	  du	  läst?	  	  ______	  
	  
	   Hur	  ofta	  läser	  du	  årsredovisningar?	  	  
	   	  
	   	   En	  gång	  i	  månaden	  eller	  oftare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	   	   Några	  gånger	  om	  året	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	   	   En	  gång	  om	  året	  eller	  mer	  sällan	  	  	  	  	  	  	   	  
	   	   Aldrig	  	  	   	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nej	  
	   Investerar	  du	  i	  aktier	  eller	  har	  du	  tidigare	  gjort	  det?	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	   Om	  ja,	  äger	  eller	  har	  du	  ägt	  aktier	  i	  Electrolux?	   	  	   	   	  	  
	  
	   Om	  nej,	  planerar	  du	  att	  investera	  i	  aktier?	  	   	   	   	  
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