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Sammanfattning 
 

I en allt mer globaliserad värld ökar betydelsen för ett lands ekonomi att stora 

konkurrenskraftiga bolag växer fram. First North är en handelplats som erbjuder små och 

medelstora företag en möjlighet att tillgå externa investerares kapital, vilket kan möjliggöra 

en omfattande expansion som annars ej hade varit genomförbar. 

 

För bolag listade på en handelsplats, är investerares förtroende något avgörande för att kunna 

växa. Något som dock skett under de senaste åren, är att ett starkt misstroende riktats mot 

handelsplatsen First North från affärsmedia och investerare. Kritikerna menar att bolagen på 

First North handlar girigt, och den svaga reglering som omfattar bolagen, inte garanterar en 

trovärdig förvaltning. Detta har lett till att börsvärdena för bolagen på First North har rasat, 

vilket försvårat möjligheterna för företagen att växa, samt att det hindrar nya bolag från att 

etablera sig på listan. 

 

Mot bakgrund av detta, har studiens syfte skapats, ”Genom empiriska studier öka förståelsen 

för oberoende analytikers åsikter till bolag listade på First North. Med denna information ska 

vi visa på vilka ageranden bolagen på First North kan göra för att stärka sitt förtroende 

gentemot investerare.” 

 

Undersökningen har genomförts via telefonintervjuer med fem stycken oberoende analytiker 

som följer bolag på First North. Oberoende analytiker har valts, då dessa inte sitter på dubbla 

stolar, och samtidigt hjälper företagen listade på First North med rådgivning. Orsaken till att 

valet föll på analytiker, är att dessa publicerar material som investerare läser, och därför har 

de en stor påverkan på vilken syn investerare har till bolagen på First North. 

 

Vi har använt oss av teorier gällande övergripande bolagsstyrning. Detta för att uppsatsen ska 

beröra samtliga bolag på First North. Teorierna har behandlat hur företagen ska agera 

gentemot olika intressenter, samt hur styrelsen föredras att se ut. 

 

Det vår forskning har kommit fram till, är att oberoende analytiker önskar se att företag 

listade på First North ska utöva affärsverksamhet utifrån ett brett förhållningssätt. Där flertalet 

intressenter tas i beaktande när beslut fattas. Flera målsättningar sågs inte som något 

motsättande, utan istället som något kompelementärt. Dock så framkom det att detta inte var 

motiverat med att företagen har något ansvar gentemot dessa, utan att företagets primära mål 

enligt analytikerna, är att uppnå uthållig tillväxt, vilket är bäst sammankoppalt med detta 

förhållningssätt. 

 

Gällande hur styrelsen ska se ut, ansåg analytikerna att det viktigaste var att minst en person 

gjort resan från litet till stort bolag tidigare, men också att styrelsens kompetenser ska vara 

diversifierade. Då företagen behöver hantera flertalet områden, är det nödvändigt att 

styrelsemedlemmarna besitter olika kunskaper. Med en mix av olika kunskaper, menar 

analytikerna att ett större förtroende finns, och att en bättre möjlighet finns för att skapa 

tillväxt än om en mer homogen styrelse existerar. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till den problematik som uppstått på 

handelsplatsen First North, samt First Norths betydelse för framväxten av svenska storbolag. 

Mot bakgrund av detta, utformar vi en problemformulering och ett syfte. Vi avslutar senare 

kapitlet med ämnesval, avgränsningar, disposition och en kort presentation om First North. 

1.1 Problembakgrund 

I en allt mer globaliserad värld ökar betydelsen för ett lands välfärd att stora 

konkurrenskraftiga bolag växer fram.
1
 I Sverige är i dag över 99 % av bolagen klassificerade 

som små eller medelstora företag (SMF). Det har i studier visat sig att det är i småbolag som 

de flesta nya anställningar skapats. Inom den privata sektorn är två tredjedelar av 

arbetstillfällena fördelade inom de SMF . Men ett av de stora problemen för att skapa en 

bättre konkurrenskraft i Sverige, är att allt för få bolag växer och blir stora. Denna potentiella 

tillväxt skulle gynna både privatpersoner genom ökat antal arbetsplatser, samt andra företag 

genom synergieffekter. Men likaså samhället i övrigt genom växande skatteintäkter och ökad 

välfärd.
2
 

 

Många gånger är möjligheten till kapital den avgörande faktorn som förhindrar mindre bolag 

att satsa på en snabb och omfattande tillväxt. Genom externt kapital skulle en möjlighet ges 

till betydande investeringar som kan vara av stor betydelse för att genomföra en kraftig 

expansion.
3
 Mot bakgrund av denna problematik, har nya handelsplatser vuxit fram för att 

möta den efterfrågan på kapital som SMF sökt. Med hjälp av nya handelsplatser som i 

grunden fungerar på liknande sätt som den vanliga Stockholmsbörsen, är tanken att SMF ska 

få tillgång till externa investerares kapital. Bolagen får tillgång till en ökad mängd kapital för 

att möjliggöra investeringar, medan investerare ges tillfälle att placera kapital i bolag tidigt, 

som på sikt kan utvecklas till nya storföretag vilket kommer generera höga avkastningar för 

investeraren.
4
 För samhället skulle det innebära, bland annat, ökade arbetsplatstillfällen och 

skatteinkomster vilket stärker landets välstånd.
5
 

 

Det är alltså av stor betydelse för samhället, men också för de enskilda SMF som helhet att 

det existerar en väl fungerande handelplasts för SMF. Men sedan ett par år tillbaka har det 

vuxit fram en stark kritik mot hur de små listorna fungerar i praktiken. Det har inte minst i 

media växt fram ett stort antal anmärkning mot hur bolagen som etablerar sig på First North 

sköter sig.
6
 Finansmedierna menar att många av bolagen som etablerar sig där är skojare och 

endast försöker bedra investerare på kapital. Bland annat kommenteras ofta hur företagens 

kurser sjunker kraftigt, samtidigt som VD:ar och styrelsemedlemmar tar ut höga löner.
7
 De 

                                                 
1
 Braunerhjelm Pontus (2001) Storföretagen och den ekonomiska geografin.  Nationalekonomiska Institutionen 

vid Stockholms Universitet. Hämtad april 2, 2009, från  http://www.ne.su.se/ed/pdf/29-6-pb.pdf 
2
Svenskt Näringsliv (2009, februari 23). Fler snabbväxande företag. Hämtad  april 4, 2009, från 

http://www.svensktnaringsliv.se/material/temablad/article72862.ece 
3
 Lindholm Dahlstrand Åsa, Teknikbaserat företagande – tillväxt och affärsutveckling (Lund: studentlitteratur, 

2004) 273  
4
 Nasdaq OMX Nordic (2009, januari 31) Om First North. Hämtad mars 31, 2009, från 

http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/omoss 
5
 Lindholm Dahlstrand Åsa, Teknikbaserat företagande (Lund: Studentlitteratur, 2004)  201  

6
 Realtid.se (2007, jan 22). OMX svarar på kritik. Hämtad februari 4, 2009, från 

http://www.realtid.se/ArticlePages/200701/22/20070122140222_Realtid730/20070122140222_Realtid730.dbp.a 
7
 Dagens Industri (2007, dec 21). Stort ras på First North. Hämtad mars 30, 2009, från 

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2007%255c12%255c10

%255c261123 
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flesta av argumenten byggs till stor del av de relativt små regelkraven som ställs på bolagen 

som etablerar sig på listan. Kritikerna menar att det på grund av detta inte finns tillräckligt 

med kontroll för att garantera en trovärdig förvaltning.
8
 

 

Generellt i samhället har också en ökad kritik mot näringslivet uppstått.
9
 Många menar att 

företagen agerar fel, genom att endast fokusera på att maximera aktieägarvärdet. Vissa 

grupper tycker att företagen har ansvar gentemot arbetstagare och andra som är inblandade till 

företaget. Den ökade fokuseringen på aktieägarvärdet är något som fått fäste i Sverige först på 

90-talet. Men som under en längre tid existerat i de anglosaxiska länderna. Detta menar 

många kritiker också är orsaken till att det är just i USA som de flesta stora företagsskandaler 

uppstått, så som Enron och AOL med flera.
10

 

 

Bolagen å andra sidan som är listade på First North, upplever att de inte tas på allvar. Deras 

förhoppningar när de etablerade sig på First North var att kunna se bolaget växa på ett snabbt 

och omfattande sätt som hade varit omöjligt utan externt kapital. Men istället upplever de sig 

oskyldigt misstänkliggjorda, vilket leder till att deras bolag inte kan utvecklas på det sätt som 

skulle vara möjligt om ett förtroende fanns.
11

 

1.2 Problemdiskussion 

En avgörande faktor för att svensk ekonomi ska fortsätta att utvecklas, är att nya SMF lyckas 

växa fram till stora framgångsrika företag. First North är ett verktyg som kan möjliggöra 

denna utveckling. Som det är nu, saknas förtroende från investerare, vilket leder till att 

kurserna för bolagen rasar, och att många nya bolag dessutom drar sig för att etablera sig på 

listan.
12

 Detta kan få negativa konsekvenser för ekonomin på sikt, då allt färre bolag kan växa 

till storföretag.
13

 

 

Orsaken till att detta problem har uppstått, är att en förtroendekris uppkommit mellan bolagen 

och investerare. För att reducera misstroendet som existerar parterna emellan, behövs 

någonting förändras för att kunna utnyttja handelsplatsen First Norths tilltänkta potential. I 

ovan nämnda resonemang och debatter i media nämns en närmast ensidig förklaring till varför 

placeringar på First North är väldigt riskabla, och att investerare helst ska undvika att placera 

sitt kapital på First North. Vad som framgått är ett allt för bristfälligt regelsystem existerar för 

att kunna göra trovärdiga bedömningar av företagen.
14

 Listan är till för mindre bolag och 

grundtanken är att en enklare och billigare reglering ska omfatta företagen. Detta för att fler 

                                                 
8
 Veckans Affärer (2006, augusti 31). Insiderparadiset. Hämtad april 2, 2009, från 

http://www.va.se/magasinet/2006/35/paradiset/ 
9
 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroende 

10
 Alvesson M., Sveningsson S., Organisationer, ledning och processer (Lund: Studentlitteratur 2007) 101-102 

11
 Dagens Industri (2008, juni 4). First North-bolag till obslistan. Hämtad april 10, 2009, från 

https://di.se/Nyheter/?page=/Funktioner/ArtikelKommentarer.aspx%3FarticleId%3D2008%255C06%255C04%2

55C287333%26acmShow%3Dtrue%26SectionID%3Dprivatekonomi%26menusection%3Dprivatekonomiprivat

nyheter%26sortby%3D1 
12

 Dagens Industri (2008, februari 25). Finanskrisen slår mot små aktielistor. Hämtad april 4, 2009 från 

http://www.hexatronic.se/img_lib/DI2020080225.pdf 
13

 E24.se (2008, maj 27). Tillväxtmarknaderna nödvändiga för tillväxt. Hämtad april 1, 2009, från 

http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_488739.e24 
14

 Dagens Industri (2008 juli 8). Mer kritik mot First North-bolag. Hämtad april 8, 2009 från 

https://di.se/Nyheter/?page=/Artiklar/Mer_kritik_mot_First_North_bolag.aspx%3FArticleID%3D2008%255C07

%255C08%255C291583%26words%3D%26SectionID%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudny

heter 
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bolag ska kunna uppfylla kraven som ställs på att listas vid en handelsplats.
15

 Vi anser att en 

allt för omfattande reglering skulle avskräcka mindre företag att försöka etablera sig, vilket 

motiverar en mindre sträng omfattning av regleringar.  

 

Vi tror att den negativa stämpeln som riktas mot listade bolag på First North kan ha en mer 

flerdimensionell förklaring, än den nu ensidiga syn som existerar i medierna. Samtliga bolags 

värden, oberoende marknadsplats, bygger på att ett förtroende finns för företagen. Det finns 

många exempel på vinstdrivna företag som tappat stora delar av sitt börsvärde på grund av att 

felaktig ryktesspridning riktats mot bolaget.
16

 Särskilt i ekonomiskt orliga tider är betydelsen 

av ett starkt förtroende för bolagen av stor betydelse för att locka investerares kapital. Inte 

minst i dagens samhällsdebatt där förtroende ibland diskuteras mer än vad verksamhetens 

egentliga fokus ligger på.
17

 Vi tror det är av avgörande vikt för hur små och medelstora bolag 

lyckas kommunicera en trovärdig bild av sig själva, för att lyckas växa till ett framtida 

storbolag. Detta är uppenbarligen något som många bolag på First North har ett problem med. 

 

First North är en ganska ny lista, som dessutom omges av särskilda regler som inte omfattar 

någon annan handelsplats i Sverige.
18

 Forskning om att skapa trovärdighet har studerats, 

främst i USA och publicerats i internationella tidsskrifter, men ingen forskning har publicerats 

om just First North. I och med listans speciella regelsystem, samt betydelse för framväxten av 

morgondagens storbolag, anser vi att det är viktigt att forskning bedrivs i syfte att möjliggöra 

och underlätta denna resa, från ett litet till ett stort företag. 

1.3 Problemformulering 

Genom ovanangående resonemang har följande problemformulering formats: 

 

Hur ska investerares förtroende för listade bolag på First North stärkas enligt oberoende 

analytiker? 

1.4 Syfte 

Vilket leder till vårt syfte: 

 

Genom empiriska studier öka förståelsen för oberoende analytikers åsikter till bolag listade 

på First North. Med denna information ska vi visa på vilka ageranden bolagen på First North 

kan göra för att stärka sitt förtroende gentemot investerare. 

 

Mer konkret menat i denna studie, hur oberoende analytiker ser på förtroende utifrån dessa 

perspektiv: 

 

- Företagets förhållningssätt till sin omgivning 

- Styrelsemedlemmar i ledningen 

- Kompetenser i styrelsen 

- Ägande 

- Öppenhet 

                                                 
15

 E24.se (2008, januari 24). Brottsplats First North. Hämtad april 5, 2009 från 

http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_209939.e24 
16

 Sydsvenskan (2008, september 27). Rykteskarusell om Swedbank. Hämtad april 7, 2009 från 

http://sydsvenskan.se/ekonomi/article372835/Rykteskarusell-om-Swedbank.html 
17

 Dagens Nyheter (2009 mars 30). Wanja Lundby-Wedin: ”Förtroendet skadat”. Hämtad april 15, 2009 från 

http://www.dn.se/ekonomi/wanja-lundby-wedin-fortroendet-skadat-1.833671 
18

 Se bilaga 1 
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1.5 Avgränsningar 

Studien omfattar endast bolag listade på First North i Sverige. Vi har valt att vända oss till 

svenska oberoende analytiker, och hur dem ser på förtroende gällande bolagsstyrelser. Många 

av analytikerna som följer First North sitter på dubbla stolar, då dessa också jobbar som 

rådgivare till listade bolag på First North. Genom att välja oberoende analytiker så får vi en 

mer opartisk bild av vad analytiker önskar se av ett företag listat på First North.  

 

Orsaken till att vi inriktat oss på analytiker, är att dessa är de som publicerar material till 

investerare, och därigenom har de en central roll för vad investerare tror om företagen och 

listan som helhet. 

 

Studien ämnar inte att gå in på detaljerad nivå, som företagsspecifika områden, utan syftar 

endast till att lämna ett bidrag gällande förtroende för bolagsstyrningen på en övergripande 

nivå. 

 

Med oberoende analytiker menar vi mer exakt analytiker som inte har sina intäkter direkt 

kopplade till bolagen listade på First North. Detta innebär att dessa analytiker endast har som 

syfte att försöka hitta aktier som de tror är bra att investera i, utan att ha något egenintresse i 

att något särskilt bolag ska öka i värde. 

1.6 Val av ämne 

Under hösten 2008 förvärrades finanskrisen och många företags börsvärden raserades, likaså 

privatpersoners egendomar. Detta medförde att ett stort missnöjde bland allmänheten riktades 

mot näringslivet. Den kanske största kritiken som framkom var hur giriga olika VD:ar och 

styrelser varit under de senaste åren, vilket många menade är orsaken till krisen.
19

 Under 

vintern 2009 tilltog missförtroendet mot hur verksamheter skötts genom en bankdirektörs 

löneökning, men kanske framförallt genom LO-ordförande Wanja Lundby-Wedins agerande. 

I mars 2009 framkom det att hon varit delaktig i de avskydda bonussystemen. Mot bakgrund 

av denna debatt gällande förtroende och dess nyvunna värde, fann vi det intressant att göra en 

studie i ämnet. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
19

 Dagens Nyheter (2008, september 30). Borg: Girighet bakom krisen. Hämtad april 8, 2009 från 

http://www.dn.se/ekonomi/borg-girighet-bakom-krisen-1.761048 
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1.7 First North 

First North är en handelsplats tilltänkt för SMF med stora utvecklingsmöjligheter. Grundidén 

är att SMF ska kunna bli listade på en handelsplats, där externa personer kan investera i 

bolagen, och därigenom erhåller företagen en ökad mängd kapital för att möjliggöra en 

snabbare expansion. Handelsplatsen First North ägs av NASDAQ OMX som också äger de 

mer välkända aktielistorna Large Cap, Mid Cap och Small Cap.  I Norden och Baltikum, 

erbjuder NASDAQ OMX handel på 80 % av den totala värdepappersmarknaden.
20

 

 

De övergripande skillnaderna mellan de mera välkända NASDAQ OMX Nordics aktielistor 

och First North är att det ska vara enklare att lista sig, detta medför att lägre krav ställs på 

listade bolag på First North. Mycket beroende på att företagen är betydligt mindre och att 

stora kostnader är förenade med notering på de större listorna, där kontrollen är mera 

omfattande. First North är ett komplement för SMF att undvika stora kostnader och 

kontroller, men att ändå ges möjlighet till den finansiella värld som de större listorna 

erbjuder.
21

 

 

Det är viktigt att nämna att First North inte ingår i en reglerad marknad, som är noggrant 

definierad av EU. För att kunna säga att bolaget är noterat på en reglerad marknad måste 

företaget följa regler som är uppsatta av EU och kallas Markets in financial instruments 

(MiFID).
22

 Denna lag infördes för att förenkla handel mellan olika EU-länder, och för att ge 

investerare ett ökat skydd.
23

 

 

Listade bolag på First North ingår i något som heter Multilateral Trading Facility (MTF). De 

största skillnaderna mellan OMX Nordic och OMX First North är historiken och 

övervakningen. För att notera sig på OMX Nordic så krävs att företagen kan uppvisa 

dokumenterad lönsamhet samt tre stycken årsredovisningar. Ingen tidigare historik eller krav 

på lönsamhet krävs för listning på First North. Övervakningen på First North sker genom en 

Certified Advisor istället för en juridisk granskning som sker på bolag noterade på OMX 

Nordic.
24

 En Certified Advisor är ett företag som har till uppgift att se till att det listade 

bolaget håller sig till MTF-reglementet, annars är de skyldiga att rapportera till OMX-gruppen 

att deras kunder missköter sig. Sammantaget kan vi säga att OMX Nordic och OMX First 

North har samma grundtanke, att erbjuda en förmedling mellan ägarskap och kapital. Men att 

bolag listade på First North omfattas av ett mindre omfattande reglemente. För en mer 

detaljerad beskrivning av regelverket se bilaga 1. 
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 NASDAQ OMX (2009, april 4). Om oss. Hämtad april  7, 2009 från 

http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/omoss/ 
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Aktiespararna (2009, januari 7). Var handlar man. Hämtad april 7, 2009 från 

http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Utbildning/Aktier/Var-handlar-man 
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1.8 Disposition 

Nedan visas en kort sammanfattning hur arbetet presenteras under uppsatsens gång. 

 

 
 

 

Modell 1: Disposition av studien 

  

Teoretisk 
metod

• I den teoretiska metoden presenteras uppsatsens 
karaktär och utgångspunkter.

Teoretisk 
referensram

• Den teoretiska referensramen presenteras och visar 
studiens valda teorier

Praktisk 
Metod

• Den praktiska metoden beskriver hur vi har gått 
tillväga för att kunna skapa det empiriska materialet.

Empiri

• Den empiriska delen  framställs separat från analysen, 
detta då vi vill att läsaren ska bilda sig en egen 
uppfattning och inte bli influerad av vår tolkning.

Analys

• I detta kapitel sammanlänkas det empiriska materialet 
med teoretiska referensramen

Slutsats

• I denna del presenterar vi studiens resultat. Läsaren kan 
därmed se i vilken utsträckning uppsatsens syfte har 
besvarats
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel presenteras studiens utgångspunkter. Vi redovisar bland annat våra tidigare 

erfarenheter, vilken syn vi har på verkligheten och kunskap samt att vi avslutar kapitlet med 

att redovisa hur vi samlat in det teoretiska materialet och källkritik om detta. 

2.1 Förförståelse 

I ämnet vi studerat, är det enkelt att se hur olika förhållningssätt gentemot aktieägare och 

andra intressenter har förändrats över tid för företagen. Utan att ta med sig tidigare kunskaper 

om hur dessa har förändrats, blir det svårt att på ett korrekt sätt svara på studiens syfte.
25 Det 

är avgörande för uppsatsens resultat att författarna har kunskaper inom ämnet, detta för att 

lyckas tolka en så korret bild av verkligheten som möjligt. Genom detta så skapas förståelse 

för hur företeelsen har uppstått.
26

   

 

Det är inte möjligt att svara på alla fenomen som har med ämnet att göra, utan det viktigt att 

författarna avgränsar studiens omfattning. För att möjliggöra en avgränsning och ändå klara 

av att svara på problematiseringen i ämnet, krävs att författarna har kunskaper i området.
27

  

Med ett tolkande synsätt är det viktigt att forskarna är engagerade och delaktiga i arbetets 

gång. Trots att vi haft med oss kunskaper redan innan uppsatsen startade, så har vi försökt 

skilja mellan det vi har med oss som egna uppfattningar, och de fakta som faktiskt finns.
28

 Vi 

har försökt inta en opartisk sida vid uppsatsen gång, och låtit respondenterna fått styra hur 

empiri, analys och slutsats ska se ut.  

 

Som erfarenheter från tidigare, ska nämnas att båda författarna läser på Magisterprogrammet 

med finansiering som huvudinriktning. Båda har förlagt merparten av sin studietid vid 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Kunskaperna kan eventuellt påverkat studien genom 

att en viss samstämmighet med analytikerna kan ha uppstått, då utbildningen i mångt och 

mycket varit inriktat på värdering av företag, precis som analytikernas jobb är. Detta kan ha 

tagit sig i uttryck genom att svar har tagits för givna, och att vissa följdfrågor utelämnas då vi 

trott oss veta vad respondenterna ska svara. En annan tänkbar påverkan av erfarenheterna är 

överdriven fokusering på kortsiktig resultatinriktning, då värderingar ofta görs på dagsaktuell 

kurs. Medvetenheten av denna eventuella påverkan har existerat, och har tagits i beaktande 

under uppsatsens gång, samtidigt som uppfattningen att analytikerna är allt för fokuserade på 

kortsiktig maximering också kan vara en felaktig erfarenhet som vi tagit med oss. 

 

Gällande erfarenheter kring First North har författarna läst i affärspress samt annan media 

genom Internet om olika strömningar om First North. Vi har från detta kunna läsa att det finns 

en allmänt ganska negativ bild gällande företagens trovärdighet, men författarna har inte 

aktivt tagit någon ställning till detta, utan mer bara observerat att det finns en dissonans 

mellan affärsmedia och företagen om hur bolagsstyrning ska utövas. Medvetenheten om detta 

anser vi inte har påverkat studien åt någon riktning, utan att vi snarare varit än mer 

uppmärksammande på respondenternas svar då vi vetat att två sidor av problemet existerar. 

En av författarna har skrivit sin C-uppsats gällande företagsstrategier på First North. 

Resultatet som framkom, var då att ett klart missnöje bland företagen gällande analytikernas 

bedömningar. Detta ska dock inte ha påverkat studiens resultat då ansatsen varit den 

omvända, och utgått från analytikernas perspektiv.  

                                                 
25 Bryman  A., Bell E., Företagsekonomiska forskningsmetoder  (Malmö: Liber Ekonomi 2005) 30 
26

  Johansson, Lars-Göran , Introduktion till vetenskapsteorin  (Stockholm: Thales 2003) 96 
27

  Ibid 
28

 Bryman A., Bell E., Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi 2005) 31. 
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Utöver kunskapen om First North, så är författarna intresserade av finansmarknaden som 

helhet, då båda också handlar med olika sorters värdepapper. Detta tillsammans med 

utbildningen innebär att författarna har en ganska god generell uppfattning om hur 

aktiemarknaden fungerar. 

2.2 Perspektiv 

När ett fenomen studeras är det betydelsefullt att det görs utifrån ett perspektiv. Det valda 

perspektivet leder därmed problemformuleringen.
29

 Perspektivet för vår studie har varit de 

oberoende analytikernas perspektiv. Vi har studerat hur förtroendet för listade bolag på First 

North kan stärkas utifrån de oberoende analytikerna ögon. Valet motiveras av att vi tror att 

denna grupp har en hög grad av kunskap, erfarenhet och framförallt ett stort inflytande på 

investerare. 

2.3 Verklighetssyn 

”…vetenskapsteorin är teorier om teorier om verkligheten”
30

 

 

Ontologi, eller verklighetssyn som det vanligtvis kallas, handlar om utifrån vilket perspektiv 

människan ser på verkligheten.
31

 Vi tror att det är i social interaktion som verkligheten 

uppstår, därav är det med en konstruktivistisk utgångspunkt vi ser på verkligheten. Kanske 

blir det än enklare att förstå sin utgångspunkt om man sätter upp motsatsen – objektivismen. 

Att det existerar en verklighet oberoende av handlingar av sociala processer.
32

 Som vi 

beskrivit tidigare, så har en förändring skett i Sverige gällande företagens primära syften, som 

innebär att verkligheten, måste uppstå mellan människor, och inte något som står fritt. 

Samtidigt kan vi också se hur olika fokus runt om i världen ligger på vad företagets egentliga 

syfte är, flera subkulturer kan det kallas. Därför är det av särskild vikt att för just den 

undersökta populationen förstå hur interaktionen fungerar, för att förstå den verkliga 

verkligheten.
33

 Som forskare, ska vi inte försöka skapa verkligheten, utan vi anser att 

verkligheten existerar och vi snarare ska försöka förstå och förklara den. Utifrån detta, finns 

det en objektiv verklighet som existerar oberoende vad vi som forskare gör. I praktiken 

innebär detta att vi vet att det mellan företagen och analytiker existerar en verklighet 

oberoende vad vi tycker, och det är dessa synpunkter som vi försökt upptäcka.
34

  En 

illustration hur vi ser verkligheten utspela sig visas nedan.
35

 

 

 

                                                 
29

 Lundahl H., Skärvad PH., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (Lund: Studentlitteratur 

1999)  62 
30

 Månsson Per., Båten i parken - introduktion till samhällsstudier (Stockholm: Prisma 2004) 58 
31

 Widerberg Karin., Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur 2002) 27 
32

 Ibid., 25-27 

33 Bryman A., Bell E., Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi 2005) 35 
34

 Johansson Lindfors Maj- Britt., Att utveckla kunskap. (Lund: Studentlitteratur 1993) 95 
35

 Ibid., 122 
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Figur 1: Abstraktionstriangel (källa: Per Månsson,. Båten i parken – introduktion till samhällsstudier 2004:58 ) 

 

Triangeln visar på olika abstraktionsnivåer som individer kan befinna sig i. Leva i innebär den 

verklighet som vi befinner oss i, den mest konkreta. Högst upp i triangeln finns förklara, detta 

innebär att det är den högsta abstraktionsnivån som existerar. Men människan sitter inte fast i 

någon av dessa fyra nivåer, utan att vi kan hoppa mellan dessa steg. För att förstå eller 

förändra något, så måste man både leva i samhället, men också kunna förklara det. Detta 

menar vi är en viktig utgångspunkt för oss som forskare. Att vi befinner oss konkret i 

diskussionerna, men att vi också måste flytta oss mellan olika abstraktionsnivåer för att kunna 

förstå, förändra och förklara problemet. Inget står för sig självt, utan att verkligheten skapas i 

interaktion mellan olika abstraktionsnivåer genom människor.
36

 

2.4 Kunskapssyn 

Vi tror att kunskap måste sättas i ett samband, den kan inte ensamt så för sig själv, utan det är 

utifrån tolkningar av människor som verkligheten först kan uppstå.
37

 Det finns som vi sagt 

tidigare, olika syn på hur företag ska drivas runt om i världen. Det innebär att det som är sant i 

en del av världen, inte är sant i en annan. Verkligheten uppstår mellan människor på ett visst 

ställe, och också under en viss tid. Med denna ansatts, den tolkande verkligheten, anslöt vi oss 

till den hermeneutiska skolan. Detta innebär att vi tror att människan är aktiv i sitt handlande, 

och inte passiv, som är resultatet med en positivistisk ansats.
38

 Om människan/forskaren inte 

skulle använda sina tidigare kunskaper baserat på erfarenheter, utan stod opåverkad av allt 

annat tidigare, så anser vi att det skulle vara slumpen som skulle avgöra vad vi kommit fram 

till, än den verkliga verkligheten som uppstår baserad på människors interaktion.
39

 ”Om 

människor definierar en situation som verklig, blir den verklig till sina konsekvenser”.
40

 I vår 

studie innebär det att företagen själva inte kan stå isolerade med vad som är rätt handlingar att 

göra. Oavsett handling, så uppstår verkligheten om hur bra företaget är, genom andras ögon. 

Företag måste för att locka till sig kapital, skapa ett förtroende från investerare. Företagens 

handlande sättas alltså i en kontext, och baseras inte på rent matematiska uträkningar. 

Bedömningar av hur lyckat ett företag är sätts i ett sammanhang, där verkligheten uppstår.
41

 

Det har exempelvis inom affärsvärlden förekommit att sämre sorters produkter har sålt bättre, 

enbart på grund utav att en bättre bild av varan har kommunicerats.
42

 Människor dömer andra 

                                                 
36

 Johansson Lindfors Maj- Britt., Att utveckla kunskap. (Lund: Studentlitteratur 1993) 122-123 
37

 Widerberg Karin., Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur 2002) 26 
38

 Ibid 
39

 Nagel Thomas, Vad är meningen med alltihop? (Nora: Nya Doxa, 1991) 75 
40

 Månsson Per., Båten i parken – introduktion till samhällsstudier(Lund: Prisma 2004) 96 
41

 Karin Widerberg., Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur  2002) 26 
42

 Ny teknik (2002, oktober 4). Utseendet allt för Gwyneth. Hämtad mars 28, 2009, från 

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article20876.ece  



10 

 

människor utifrån tidigare erfarenheter, genom bland annat tidningar, rykten etc. som leder till 

att förutfattade meningar skapas. För att företagen ska lyckas skapa ett förtroende, måste 

många olika delar försökas sättas ihop för att skapa helheten.
43

 

2.5 Angreppssätt 

När forskning genomförs, brukar det ofta talas om två olika förhållningssätt mellan teori och 

praktik. Dessa två, är både ytterligheter och egentligen i sin renaste form, förmodligen endast 

möjlig i teorin. Dessa är, deduktion och induktion. Kortfattat kan nämnas att deduktion utgår 

från teorin, för att genom denna, försöka skapa ett reslutat. Medan induktion kan ses som det 

omvända, förflytta sig från resultat för att försöka generera en teori.
44

 

 

I vår studie inledde vi med att läsa på olika teorier gällande uppsatsämnets huvudaspekter. 

Med hjälp inläsningen så skapade vi oss kunskaper för hur de teoretiska utgångspunkterna såg 

ut, och med hjälp av teorierna skapade vi en frågemall. I och med att vi sökte svar på frågor, 

samt att vi ville förstå varför problemet uppstått blev vi induktiva
45

. Vilket är nära 

sammanbundet vid användning av en hermeneutisk kunskapssyn.
46

 En övergång från först 

deduktion till induktion blev således turordningen. För att i analysdelen sammankoppla teori 

med empiri, och med hjälp av utnyttjandet av båda dessa förhållningssätt svara på syftet och 

problemformuleringen. Detta leder till en sammanläkning av både deduktion och induktion 

blir angreppssättet. Grafiskt kan arbetets gång illustreras genom figuren nedan: 

 

 

 
 
Figur 2 Modell av angreppssätt. 

 

1) Insamling av teorier, som också resulterar i ett frågeformulär. 

2) Intervjuer genomförs med respondenter. 

3) En sammankoppling sker mellan de teoretiska utgångspunkter och den insamlade 

empirin. 

4) Från analysen skapar författarna ett resultat, samt kommer fram till en slutsats.  

 

                                                 
43

 Ibid 
44

 Bryman A., Bell E., Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi 2005) 23-25  
45

 Johansson Lindfors Maj- Britt, Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993) 215 
46

 Ibid., 55 
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Detta visar på hur arbetssättet har gått till väga, samt hur vi förhåller oss mellan de olika 

angreppssätten genom studien. 

2.6 Insamling och källkritik av teoretiskt material 

Vid insamling av teori, så har en övergripande bild om bolagsstyrning skett. Vi är medvetna 

om att mer avancerade och detaljrika teorier finns för att skapa förtroende. Men 

grundproblemet som verkar existerar för bolag listade på First North, ligger inte i utövandet 

av tillräckligt avancerade metoder enligt medierna, utan där upplevs problemen som mer 

grundläggande.  För att kunna konkretisera verkligheten på ett mera praktiskt sätt, ansåg vi att 

tydliga teorier och metoder kan upptäcka First Norths mest centrala problematik.  

 

En annan aspekt gällande litteraturen, är att det inom samhällsvetenskaplig forskning i de 

olika områdena appliceras en viss sorts teorier, i detta fall enbart företagsekonomiska. Då 

samhällsvetenskapliga ämnen sällan står skilt för sig självt, utan verkligheten utövas i 

interaktionen med flera andra ämnen.
47

 Vi har försökt att lösa detta problem med att blanda in 

”extern” bolagsstyrning som en stor del i teoriavsnittet, då dessa problem kan förekomma i 

olika sammanhang, och inte enbart i de direkt företagsekonomiska miljöerna. Trots detta är 

teorierna riktade mot företagsekonomi, men vi anser dock att de i sin natur, har en omfattande 

del liggande i de sociologiska, psykologiska och pedagogiska områdena, så att deras 

besittningar automatiskt omfattas inom teorin.
48

 

 

När vårt syfte blivit fastställt kunde vi utifrån det bestämma de sökord vi skulle använda för 

att hitta information. De ord vi sökte på var följande, Shareholder, Shareholder value, First 

North, Corportate Governance och Stakeholder och Trust. Med hjälp av UB:s databaser 

samlade vi in vetenskapliga artiklar genom databasererna Emerald, Business Source Premium 

samt Mediearkivet. Flertalet av de artiklarna vi hittade var forskning gjord på större 

börsnoterade företag. Vår forskning var dock ämnad till de mindre företagen listade på First 

North. Vi ansåg att trots detta så kunde teorierna appliceras på vår uppsats. Anledning var att 

alla företag arbetar efter samma grundläggande förutsättningar, företagen har aktieägare som 

bidrar med kapital och de vill ha en viss avkastning. Men även tillväxt, kostnader, girighet 

etc. är något som berör alla publika företag. 

 

Vi har även använt oss utav böcker och dessa har vi sökt genom Umeå universitets 

biblioteksalbum. Det förekommer en liten del böcker i den teoretiska referensramen men 

mestadels består den utav vetenskapliga artiklar. Mesta boklitteraturen återfinns i 

metodkapitlet och är samtliga välkända inom den akademiska forskningen. Innan vi bestämde 

oss för vilka teorier som skulle vara lämpliga för vårt arbete började vi med att läsa 

affärstidningar såsom Affärsvärlden för att få en övergripande bild om listan First North. 

Dessa presstidningar förekommer även en del i introduktionen. Vi är medvetna om att dessa 

publikationer inte är vetenskapliga, men vi ansåg att den information som framgick där var 

relevant för oss för att visa på ämnets aktualitet och de olika strömningar som föregår 

gällande förtroende på marknadsplatsen. First North är relativt ny handelsplats och därmed 

finns inte så mycket forskning på området, därigenom har vi inte kunnat hitta några 

vetenskapliga artiklar på First North. 

  

Statens offentliga utredning 2004:47 har även bidragit med material till vår uppsats. När 

förtroendet för näringslivet minskat under senare år har det genomförts en utredning på detta 

                                                 
47

 Johansson Lindfors Maj- Britt, Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993)  87 
48

 Ibid., 87-88 
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område, eftersom vårt syfte med uppsatsen är att se hur man kan öka trovärdigheten var denna 

utredning relevant för oss. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenterar vi våra valda teorier för uppsatsen. Första delen av kapitlet 

redovisas med två olika teorier gällande bolagsstyrningens övergripande förhållningssätt till 

omgivningen - intressentteorin och aktieägarteorin, samt avslutas med en diskussion om hur 

dessa har präglat svensk bolagsstyrning över tid.  I den andra delen presenteras centrala 

punkter i bolagsstyrning som är avgörande för att skapa förtroende. En presentation förs 

mellan de olika teoriernas för och nackdelar, detta för att analysen ska kunna bli så 

djupgående som möjligt, och att en slutsats senare ska kunna genereras. 

3.1 Extern bolagsstyrning 

   “Procedures and processes according to which an organization is directed and controlled. 

The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities 

among the different participants in the organization – such as the board, managers, 

shareholders and other stakeholders – and lays down the rules and procedures for decision-

making” 
49

 

 

Corporate Governance, som det ofta står i litteraturen, betyder rakt översatt bolagsstyrning. 

Ovan ges OECD:s definition om vad bolagsstyrning innebär. Enligt denna breda definition 

handlar det om hur en organisation styrs, kontrolleras och hur ansvarsfördelningen ser ut, 

samt att de inblandade är styrelsen, ledningen, aktieägare och övriga intressenter.
 50

  Bland 

företag finns det olika förhållningssätt gällande hur bolagsstyrning ska utövas, och särskilt 

vems önskemål som ska uppfyllas. Somliga hävdar att verksamheten ska bedrivas utifrån att 

tillmötesgå ett stort antal intressenter (intressentteorin), medan andra framhäver ett synsätt av 

vinstmaximerande karaktär, och endast ha aktieägarna som intressent (aktieägarteorin).
51

 

 

Företag hamnar ofta i situationer där prioriteringar måste göras. I dessa stunder är det ofta 

någon som känner sig nöjd med ett beslut, samtidigt som någon annan känner sig missnöjd. 

Att uppnå lösningar som passar alla, är ofta väldigt svåra att nå. Därför är det viktigt att 

företagen är medvetna efter vems mål de ska eftersträva.
52

 Denna fråga är dock inte alldeles 

enkel att besvara. Exempel på konflikter mellan intressenter som kan uppstå är många. 

Aktieägarna vill få ökade utdelningar, men detta kan eventuellt inte ges eftersom de anställda 

vill se en årlig ökning av dess löner. Kunder vill ha en förlängd kreditperiod medan företagen 

vill förbättra sin likviditet, för att nämna några av konflikterna som kan uppstå.
53

 

3.1.1 Intressentteorin 

En teori som förespråkar att företagen ska inta ett brett perspektiv för vilka de ska tillmötesgå 

är intressentteorin. Jensen ser det som nödvändigt att företaget tar ansvar för alla som på 

något sätt har koppling till företaget. Exempelvis anställda, kunder, leverantörer, och 

aktieägare. Han argumenterar för att företagets aktievärde också ökar om fler intressenter tas i 

beaktande i beslutsprocessen.
54

 Danielson har samma syn på bolagsstyrning och menar att 

                                                 
49

 Glossory of statistical terms , OECD. Hämtad april, 2, 2009 från 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778  
50

 Lichtenstein S., Dade P., “The shareholder value chain: values, vision and shareholder value creation”  

Journal of General Management  (2007) 
51

 Proimos, Alex. Resilience: “The resumption of shareholder primacy” Corporate Ownership & Control  (2008) 
52

 Sundaram A., Inkpen A., “The corporate objective revisited” Organizational. Science  (2009). 
53

 Raynor M., “End shareholder value tyranny: put the cooperation first” Strategy and Leadership (2009) 
54

 Jensen M., “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function”  European 

Financial Management  (2001), 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778
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företag inte drivs av sig självt, utan i samspel med övriga deltagare i samhället, varvid dessa 

också ska tas i beaktande när bolagen genererar vinster.
55

 

 

En annan forskare som också förespråkar användandet av intressentteorin är Freeman. Han 

menar att företag som endast använder maximering av aktieägarvärdet som primärt mål, 

skapar en alldeles för snäv syn för hur ett företag ska styras. Freeman argumenterar att 

företag, med detta syfte, skapar en fokusering på kortsiktigt planerande. Med ett bredare 

perspektiv, som intressentteorin utgår ifrån, kan företag bättre skapa ett långsiktigt planerande 

som är till gagn för samtliga intressenter, inklusive aktieägarna.
56

 

 

Företagsskandaler, som Enron, Worldcom och AOL, är enligt Freeman bevis på, vad som 

sker om endast aktieägarnas mål ska efterlevas.
57

 Styrelsen försöker blåsa upp bolagets värde 

kortsiktigt, för att se värdet på sina aktier öka. Då dessa antagligen besitter information, om 

övervärdering av aktiekursen före marknaden, borde detta kommuniceras. Men då dessa 

insiders har stora innehav, är det inte i deras intresse att presentera detta. På sikt kommer dock 

informationen att komma fram, vilket leder till att stora minskningar i aktiekurser kommer 

ske, vilket varken är till fördel för bolaget, aktieägare eller övriga intressenter.
58

  

 

Freeman framhåller företag som Google, eBay och J&J för att nämna några, som använder sig 

av intressentteorin. Han menar, att genom att försöka utveckla bolaget i samarbete med övriga 

intressenter, skapar sig företaget en affärsmodell som är överlägsen alla andra.
59

 

3.1.2 Aktieägarteorin 

En annan teori som belyser hur företag bör arbeta, är aktieägarteorin. Denna teori, menar att 

företagets enda mål är att maximera aktieägarvärdet.
60

 Friedman är en förespråkare för denna 

sorts utövande. Om styrelsen skulle jobba efter både etiska och moraliska aspekter, som att 

inte sparka personal eller höja priser trots att det skulle vara det bästa för företaget så åtar de 

sig ett jobb som staten borde ha. De som jobbar åt staten bör tillsättas genom val, och inte 

anställas av den enskilde gällande vad som är rätt och fel enligt Friedman. Men framförallt 

menar han att styrelsen genom att inte försöka maximera vinsterna för företaget, spenderar 

aktieägarnas pengar. Detta framhåller han som mycket märkligt, då styrelsen är anställd av 

aktieägarna.
61

  

 

Andra forskare påpekar problematiken med att företag ska ha ett flertal parter att tillmötesgå, 

som intressentteorin menar. Med ett brett förhållningssätt som intressentteorin använder sig 

av, riskerar bolaget att tappa fokus på dess egentliga verksamhet, vilket resulterar i ett 

ineffektivt företag. Om företaget endast har ett mål, att maximera aktieägarvärdet, blir det 
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enklare för bolaget och veta vad de ska sträva efter, och följden blir ett lönsammare företag.
62

 

Det blir också mindre komplicerat för företaget, om inte varje situation tas upp till diskussion 

utan endast lönsamhet tas i beaktande.
63

 

 

Vidare menar forskaren att endast maximering av en sak är möjlig. Om ett företag både ska 

maximera marknadsandelar samtidigt som en maximering av vinsten ska ske, så är det 

omöjligt. Vid en maximering av marknadsandelar så kommer exempelvis reklamen bli så dyr 

för företaget, att vinsten kommer bli lidande. Exemplen kan göras många, men tanken är 

enkel, endast en maximering åt gången är möjlig.
64

 

 

Motståndare till aktieägarteorin menar att maximering av aktieägarvärdet inte ger någon 

vägledning hur detta praktiskt ska genomföras, vilket gör att det blir väldigt svårt att utvärdera 

ett sådant mål. Samtidigt som det ger styrelsen fria händer till att agera som de själva önskar, 

vilket enligt opponenterna till aktieägarteorin leder till ett handlande som på sikt inte är till 

företagets fördel.
65

 Maximering av aktieägarvärdet sker ofta genom kortsiktiga handlingar, 

exempelvis att investeringar skjuts på framtiden samt att företagen fokuserar på 

företagsuppköp och sammanslagningar. Detta reflekteras i kvartalsrapporterna där ökade 

vinster uppstår. På sikt kan dock detta skapa problem, då inga nya projekt kan generera 

vinster.
66

  

3.1.3 Svensk syn på bolagsstyrning 

Något som nu sker i Sverige, är att fokus flyttas från en mer bred syn på vilka företaget ska 

tillgodose behovet för, alltifrån anställda, kunder, leverantörer, stat med mera. Till att sätta 

företagets primära mål till att maximera aktieägarvärdet. Denna ideologi är något som fick 

fäste i slutet av 80-talet i USA
67

.  

 

Tidigare i svensk historia har ägarna varit ett fåtal stora (bland annat, Handelsbankstiftelserna 

och Wallenbergarna) till antalet.
68

 Men sedan 90-talet har regleringarna minskat och cirka 40 

% av ägandet står idag utlänningarna för.
69

 Det har genom avregleringen också blivit lättare 

att erhålla behörighet som börs eller marknadsplats.
70

 

 

Intresset för näringslivet i Sverige har på senare tid ökat genom att allt fler hushåll har börjat 

använda sig av aktiemarknaden. Orsaken till den ökade användningen av aktiemarknaden är 

att pensionssparandet har fördelats dit.
71

 En annan viktig anledning till att uppmärksamhet har 

riktats mot näringslivet är att många företag har varit inblandade i stora bedrägerihärvor. 

Misstänksamhet mot hur företag styrs har existerat under lång tid
72

, men ämnets betydelse har 

på senare år aktualiserats genom företagsskandaler världen om, med särskild intensitet i USA. 

Ingen har väl kunnat undgå skandalerna kring Enron, Worldcom och AOL med flera, där 

bolag ljugit för såväl aktieägare som andra intressenter och enorma värden gått förlorade. 
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Därtill har många anställda förlorat sina jobb. Dessa skandaler har gjort att ett starkare fokus 

har börjat lysa över bolagsstyrning.
73

 

 

Debatten om vilket förhållningssätt företagen bör använda är idag het, särskilt när många 

företag varslar anställda samtidigt som aktieutdelningar genomförs.
74

 I Europa och Japan har 

historiskt ett mer intressentperspektiv använts utav företagen, medan aktieägarteorin haft 

mera framgång i USA.
75

 En undersökning som visar på detta genomfördes i mitten på 90-talet 

. På en fråga till verkställande direktör om de fick välja att sänka utdelningarna eller säga upp 

arbetskraft, svarade 90 % av de amerikanska tillfrågade att de skulle avskeda anställda, medan 

endast 3 % av de i Japan svarade att de skulle reducera arbetsstyrkan istället för att sänka 

utdelningen.
76

  

 

Som vi ser det, finns det två aspekter som är väldigt intressanta i debatten gällande 

bolagsstyrning. Dels den moraliska, vem ska företaget tillgodose behovet för. Men också rent 

lönsamhetsmässigt, vilken av de olika teorierna genererar mest lönsamhet. Kanske finns det 

en koppling de båda emellan, och hur påverkas företagens förtroende av dessa enligt de 

oberoende analytikerna? 

3.2 Intern bolagsstyrning 

3.2.1 Styrelsemedlemmar i ledningen 

För att företag ska vinna förtroende från investerare, som är av absolut nödvändighet för dess 

existens, måste en tillförlitlig förvaltning finnas.
77

 Vissa teoretiker anser, för att garantera en 

trovärdig förvaltning, måste styrelsen tillsättas med en extern röstmajoritet. Det vill säga, att 

undvika att ledningen dominerar i styrelsen till antal.  Genom att se till att en extern 

röstövervikt får kontroll i styrelsen, ska det enklare undvikas att ledningen handlar efter sitt 

eget bästa, istället för aktieägarnas intresse.
78

 Beasly har forskat på ämnet och funnit att extern 

tillsättning är det viktigaste av allt för att skapa en styrelse fri från brottsligheter.
79

  

På senare tid har även en mindre acceptans tolererats ute bland allmänheten gällande felsteg, 

vilket gjort att förtroendets betydelse ökat, då det snabbt kan försvinna.  Tidigare har många 

misstag ansetts som något försumbart, medan idag anser allmänheten att det handlar om 

girighet, och att många handlingar även ska kunna leda till fängelsestraff.
80

  
 

Enligt en undersökning som konsultbolaget McKinsey & Company gjort, så visar deras 

resultat på att 80 % av investerare är beredda att avstå en del av avkastningen, för att investera 

i ett bolag som har en etisk riktig förvaltning.
81
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Mot bakgrund av de företagsskandaler som uppstått och allmänhetens förändrade uppfattning, 

har en förvandling skett i bolagsstyrelserna. I exempelvis USA, är idag 80 % av 

styrelsemedlemmarna externa.
82

 Dock förekommer det variation länder emellan, i Frankrike 

är de externa strax över 70 % och i Japan cirka 50 %.
83

 Det har i forskning påvisats att en 

mera moralisk förvaltning blir resultatet av extern tillsättning. Sannolikheten att ett företag 

ska agera olagligt eller bli stämda, minskar när den procentuella andelen externa 

styrelsemedlemmar ökar.
84

 

 

Å andra sidan, har Kaufman et al funnit, är att det inte finns något samband mellan resultat 

och en majoritet av externt rekryterade styrelseledamöter. Orsaken tillskrivs att när 

medlemmar från ledningen flyttas undan, försvinner en del av kompetensen från 

styrelserummet. Detta innebär att beslut tas som inte är i företagets bästa, trots att intentionen 

med rockaden av medlemmar så var fallet.
85

 

3.2.2 Kompetenser i styrelsen 

När rekrytering till styrelsen sker, är det viktigt för bolaget att personen som anställs kan bidra 

till företagets utveckling. Studier visar dock att rekrytering av medlemmar i de olika 

styrelserna bland större svenska bolagen är en ganska liten skara, vilket visar på att 

kompetensen inte är den viktigaste faktorn för att nå en styrelseplats. Detta innebär att det är 

en stor sannolikhet att medlemmarna som sitter med i ett flertal olika styrelser, skapar 

relationsband varandra emellan.
86

 Det kan betyda för aktieägarna, att trots en extern 

rekrytering görs, bevisar det inte att denne garanterat kommer handla i företagets bästa, utan 

istället efter deras nära vän som också sitter i styrelsen.
 87

 Det finns bevis också att detta 

förstärks med tiden, då ”Ja-sägare” tillåts sitta i fler styrelser medan ”Nej-sägare” utesluts och 

inte får några styrelseuppdrag.
88

. 

 

En ökad blandning av medlemmarnas olikheter såsom, kön och etnicitet menar forskare 

påverkar bolagets resultat positivt. Det Erhardt påvisat, är att med en ökad mix i 

sammansättningen blir genomsnittsåldern ofta lägre, vilket innebär, enligt honom att styrelsen 

tar till sig nyare metoder bättre. Det innebär också att fler kritiska diskussioner tas upp 

gällande vad som är lönsamt. Erhardt tar Enron som exempel, där fanns det endast en kvinna 

medverkande som bevis på vad som kan hända vid okritiskt granskning bland 

styrelsemedlemmarna.
89

 Watson et al har kommit fram till att grupper som är mer heterogena 

gällande utbildning och arbetslivserfarenhet är mer kreativa, kompetenta och innovativa.
90
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I en amerikansk studie, har det påvisas att styrelsens effektivitet också är beroende på hur 

länge dess medlemmar suttit. Styrelsemedlemmar som ansågs mest effektiva, var de som 

suttit i 7,5 år.
91

 

 

Företag med externt rekryterad styrelsemajoritet har också visat sig ha en annorlunda syn på 

företagets huvudsakliga inriktning, än de företag som inte har det. Företag som försöker låna 

upp pengar, för att sedan bredda sin verksamhet, har ofta visats sig bestå av en intern 

majoritet. Orsaken till detta antas vara att snabbt öka försäljningen och tillgångarna. Medan 

en majoritet av externa medlemmar försöker fokusera på företagets befintliga verksamhet. 

Även hur tillväxten ska ske har visat sig skiljas, då externa styrelsemedlemmar vill se 

expansion internationellt, medan interna vill se tillväxt nationellt.
92

 

 

Men detta innebär inte per definition att ju mera heterogena styrelsemedlemmar, desto bättre 

resultat. Det kan uppstå konflikter då stora olikheter existerar medlemmarna emellan. Det har 

visat sig att det blir mer komplicerat att fatta beslut, tiden för handlande kan ta mycket längre, 

vilket kan vara en kraftig konkurrensnackdel för ett företag. Ur denna aspekt kan en mera 

homogen styrelse vara till stor fördel.
93

 Bhagat och Black har också påvisat att det inte finns 

något samband mellan heterogena styrelser och resultat, med motiveringen att interna 

ledamöter har bättre kunskaper om företag, vilket gör dem mer passande till att lägga upp de 

långsiktiga besluten. Men också att de jobbar mer engagerat då interna styrelseledamöter ofta 

har fler antal aktier än externa ledamöter har.
94

 

 

Detta innebär att vid rekrytering av en trovärdig styrelse, så måste noggrann granskning 

göras, för att säkerställa att aktieägarnas intresse bäst efterlevs.
95

 

3.2.3 Ägande 

En teori som belyser problemet med en åtskillnad mellan ägande och styrning i en 

organisation, är agentteorin.
96

  Till skillnad från tidigare, är det idag möjligt att med en liten 

summa bli aktieägare i flera företag. Ett problem blir dock att styrningen av företaget inte kan 

ske av alla dess ägare. Exempelvis hade Ericsson i slutet av 2008 inte mindre än 730000 

aktieägare.
97

  För att lösa detta problem, tillsätter bolagsstämman en styrelse, som tilldelas ett 

huvudansvar för företaget. Deras uppgifter blir att bland annat att tillsätta en ledning, och sätta 

upp bolagets övergripande riktlinjer i enlighet med bolagets aktieägare. Ledningen ska sedan 

leda företagets dagliga verksamhet, och jobba för aktieägarnas bästa.
98

 Det är dock inte alltid 

som detta uppfylls. 

 

Enligt agentteorin så bör en aktiv kontroll från styrelsen utövas för att undvika att ledningen 

jobbar efter sitt eget bästa, istället för aktieägarnas. Exempel på handlingar som en fri ledning 

kan göra, är att de inte går in i riskabla projekt trots att det kan generera god avkastning till 
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aktieägarna, för att de är rädda att de själva kan bli avsatta om projektet misslyckas. 

Investeringar sker i lyxiga kontorslokaler istället för nya projekt.
99

 Exemplen kan göras 

många, men den underliggande tanken, är att utan kontroll, så är det inte säkert att ledningen 

agerar efter aktieägarnas bästa, vilket är företagets mål. 

 

En positiv effekt på företagets aktievärde reflekteras när det förekommer institutionella 

investerare. När det blivit känt att institutionella investerare äger en större andel av företagets 

aktier genererar det en god avkastning. Detta genom att dessa större ägare kan kontrollera 

mera av företaget och det i sin tur verka genom att ledningen verkställer värdeskapande 

beslut. När institutionella investerare passerar en övre gräns av aktieinnehav kan det medföra 

ett minskat värde för företaget. Det förekommer att institutionella investerare har olika 

preferenser när det gäller placeringar. Vissa är endast intresserad av kortsiktiga placeringar då 

det är väldigt vinstmaximerande. Detta eftersom de är utvärderade på en kortsiktigt basis, och 

det är avkastningen som står till grund för utvärderingen. Sedan förekommer det aktiva 

investerare som är förknippat med värdet på företaget. Dessa investerare har en plats i 

styrelsen och de kan ju förklara varför det är mer fokusering på aktieägarna.
100

 

 

Det finns tydliga bevis att ju större andel av ledningen och styrelsen som äger aktier desto 

bättre aktievärde har företaget. Det finns även en klar koppling mellan majoritetsägande och 

avkastning på kapital. Orsaken antas vara, när styrelsen och ledning har aktieposter, så 

handlar de mer efter maximering av aktieägarvärdet.
101

 

3.2.4 Öppenhet 

Vid en perfekt fungerande marknad, har samtliga intressenter fullständig information över 

varandra. Detta är dock något som sällan existerar i verkligheten. När information från något 

håll saknas, kallas det informationsasymmetri. Detta innebär att någon intressent vet mer än 

andra. Resultatet av detta, är att det är svårt att lita på andra parter, då man inte vet vad den 

andra har för information.
102

 I vissa fall kan detta vara positivt för den som sitter inne med 

information som är under förväntningarna som den andra har.
103

 Men som listade vid First 

North, så måste rapporter publiceras vid jämna intervall. Detta gör att vissa delar av den 

asymmetriska information som bolaget haft, kommer att avslöjas vid redovisning av 

rapporten.  

 

Småbolag är det ofta färre analytiker som följer, varvid det kan uppstå stora differenser 

mellan förutsagt mål och det faktiska utfallet. Forskning visar, där ett stort antal analytiker 

följer bolaget, så reflekteras information mycket snabbare, samt att mer korrekta värderingar 

av bolagen görs, då fler utvärderingar av bolaget utförs. Småbolag är det färre antal analytiker 

som följer bolagen, varvid publiceringar blir desto viktigare för att reflektera företagets status. 

Om detta inte görs på rätt sätt, är det lätt att misstro riktas mot företaget.
104

 Investerare är ofta 

till grunden risk-averta,
105

 varvid informationsasymmetri upplevs som något negativt, då 
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företagsspecifika risken ökar
106

 vilket leder till att investerare bestraffar bolag med sänkta 

aktiekurser.
107

 

 

Enligt en studie gjord gällande företags resultat och dess öppenhet, har det visat sig finnas 

starka samband dem emellan. Detta förklaras med att företag som visar på öppenhet har 

mindre att dölja, vilket minskar risken för informationsasymmetri, vilket är något som 

investerare gillar.
108

  

 

Småbolag, är nästan per definition mer riskabla att investera i än stora. Mycket av detta 

beroende på att man inte vet vad bolagen kan prestera i framtiden. Ett bra sätt att minska 

informationsasymmetrin som finns mellan företaget och analytiker är att ha en öppen dialog. 

Forskning som gjorts på området, ger förslag på vad som kan göras från bolagens håll för att 

minska den upplevda risken för bolaget: 

 

 Open invitation shareholder meetings: Möten med bolagets samtliga aktieägare för att 

prata om valfritt ämne. 

 

 Invitation-only shareholder meetings: Inbjudan till endast de större aktieägarna. På 

detta möte kan mera fokus riktas på företagens inriktning. 

 

 Formal shareholder advisory groups: Ett fåtal aktieägare inbjuds, där ett särskilt 

område innan bestämts som träffen ska handla om. 

 Informal shareholder advisory groups: Utvalda små grupper som ofta träffas, och 

diskuterar olika områden kring bolagets verksamhet 

 

 One-off responses to shareholder inquiries
109

: Företaget träffas tillsammans och 

diskuterar vad som uppkommit på ovan nämnda träffar 

 

Med hjälp av dessa möten och diskussioner som ovan ges exempel på, kan många av de 

osäkra delar som existerar undanröjas. Författaren menar också att detta kan hjälpa bolaget att 

få ökat förtroende, och att mera tid ges till bolagets projekt då investerarna har mer kunskap 

om verksamheten. Med hjälp av kommunikation kan information utbytas, kanske investerare 

har bra tips på idéer till bolagen. Men framförallt kan investerare följa företagets planerade 

tillväxt, vilket gör att risken för bolaget minskar. 
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3.3 Illustration av teoretisk referensram 

I nedan illustrerade modell, sammanfattar vi de teoretiska delar som vi återknyter till syftet. 

Från att ett misstroende riktats mot företagen har vi studerat utvalda områden för att se hur 

dessa kan öka förtroendet för bolagen. 

 
 

Figur 3 Illustration av den teoretiska referensramen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Misstroende

• Intressenter

• Aktieägare

• Svenk syn på 
bolagsstyrning

Extern 
bolagsstyrning

• Styrelsemedle
mmar i 
ledningen

• Kompetens i 
styrelsen

• Ägande

• Öppenhet

Intern 
Bolagsstyrning

Förtroende



22 

 

4.Praktisk metod 

I detta kapitel inleder vi med att beskriva steg för steg hur vi har gått tillväga för att samla in 

det empiriska materialet. Samt att vi redovisar studiens sanningskriterier och empirisk 

källkritik 

4.1 Val av analytiker 

Vid sökandet av respondenter började med vi med att identifiera analytiker som var inriktade 

på att följa listade bolag på First North. Detta gjorde vi genom att besöka populära 

affärstidningars hemsidor (Affärsvärlden, Avanza, Placera.nu). Det andra kriteriet var att de 

skulle publicera analyser i offentlig media, så att analyserna hade så stor spridning som 

möjligt. Genom detta har de ett inflytande över vad många investerare har för inställningar till 

bolagen, vilket i förlängningen påverkar hur mycket kapital som bolagen kan förse sig med. 

Detta är som vi nämnt tidigare, en avgörande faktor för att bolag ska lyckas med en 

omfattande expansion. 

 

Det tredje kriteriet var att respondenter var oberoende. Det var svårt att hitta ett fullständigt 

register över vilka som jobbar med att följa First North som analytiker. En viss listning av 

analytiker på First North fanns, men vid rundringning så förstod vi snabbt att analytikerna 

som stod uppskrivna, ofta hade slutat eller bytt lista som de följde eller av en annan anledning 

som gjorde att de inte var uppdaterade med vad som skedde på First North. Vi identifierade 

olika sorters analyser som publicerats genom olika mediekanaler. Orsaken till att vi var noga 

med oberoendet, är att de s.k. Certified Advisors som hjälper bolag listade på First North, 

också fungerar som analytiker på listan. Vi ansåg att vissa problemområden skulle utelämnas 

om dessa intervjuades, då deras inkomster baseras en hel del på hur många bolag listade på 

First North de har som kunder. Detta innebär att, kritisering av bolag listade på First North, 

delvis innebär kritisering av sitt eget agerande, vilket kan innebära att inte hela sanningen 

berättas. 

 

Fjärde kriteriet vi använde oss av var att den enskilde analytikern som intervjuades följde 

flera olika branscher. Detta för att få en så bred bild av listans bolag som möjligt. När de 

intervjuade personerna blev tillfrågade angående hur många analytiker det fanns som var 

oberoende blev det entydiga svaret att det var cirka 15-20 st.  

 

Anledningen till att vi inte preciserat vilka branscher analytikerna följer, är att vi lovat att 

deras uppgifter skall behandlas konfidentiellt, detta för att de skulle våga ge ärliga svar, utan 

att vara rädda för att få kritik vid senare tillfälle.  

4.2 Intervjuform 

Intervjuerna har genomförts via telefon. Valet har primärt gjorts på grund av att 

respondenterna bor vid annan ort än författarna. Resor mellan städerna skulle bli 

tidskrävande, varvid valet hamna vid telefonintervju. 

 

Vi, liksom andra, anser att språket är överlägset siffrorna vid kvalitativ forskning. Då vi anser 

att verkligheten formas i interaktionen mellan människor. Detta innebär att ”…språket 

betraktas som en informationskälla som kan informera om såväl innebörds- och 

meningsstrukturer som om handlingar, händelser etc.”
110

 och att det endast kan förklaras i sitt 

sammanhang. Som vi nämnt tidigare, finns det runt om i världen många olika syner på hur 
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företag ska handla. För att förstå den verklighet som finns för analytikerna, anser vi att detta 

bäst sker genom samtal 

Ofta talas det om negativa aspekter gällande telefonintervjuer, att kroppsspråk inte kan 

noteras, vilket gör att forskaren missar viktiga iakttagelser som kan vara av betydande för 

studien. Men även att praktisk information som grafer, foton etc. kan utelämnas .
111

 Det finns 

dock flera fördelar med telefonintervjuer, utöver de rent praktiska och ekonomiska. Vid 

telefonintervjuer reduceras sannolikheten att respondenten svarar efter de svar denne tror att 

forskarna önskar. Detta pga. att en större distans skapas mellan forskare och informant.
112

 Vid 

ett personligt möte är det lätt att förväntningar på varandra skapas, och att respondenten svarar 

på frågor efter dessa. 

 

Vi har använt oss av semi - strukturerade intervjuer.  Detta eftersom vi önskade att styra 

samtalet till viss del efter de teoretiska aspekterna som vi tagit med oss, men också för att få 

en viss struktur under intervjuerna. Valet av semi- strukturerade intervjuer har även påverkats 

utav att vi inte genomfört så många telefonintervjuer tidigare, detta har gjort att mallen har 

fungerat som ett stöd. Vi ville även se om det var något som analytikerna själva ansåg vara 

viktigt, som utelämnats i de teoretiska bidragen. I och med att vår forskning har betydande 

inslag av kvalitativ metod, så tycker vi att en relativt öppen intervju ska hållas, då fokus ligger 

på respondenten och inte oss.
113

 

4.3 Intervjuförfarande 

Vid telefonintervjuerna var båda författarna närvarande. Detta underlättar genomförandet då 

båda kan ställa frågor, samt om någon glömmer något eller har fel formulering kan den andre 

komma in och hjälpa till. En större möjlighet finns också för att ställa följdfrågor som kan 

vara av intresse för studien. Vi beräknande att intervjuerna skulle ta cirka 40 min. Vilket 

visade sig i efterhand stämma ganska bra. 

 

Först togs en telefonkontakt med respondenterna, där författarna presenterade sig själva och 

vad studien handla om och dess syfte. Därefter ställdes frågan om de vill delta i 

undersökningen. Efter att respondenterna tackat ja till att delta, bokades en intervju in ett par 

dagar senare. När intervjun sedan startade, återberättades studiens syfte. Detta för att försäkra 

sig att respondenten förstod vad intervjun handlade om, så att mer genomtänkta och korrekta 

svar kunde återges.
114

 

 

Samtalen har spelats in, detta för att kunna transkribera materialet senare, och därigenom 

möjliggöra en än mer noggrann analys av det empiriska materialet. Men också för att kunna 

lyssna om och identifiera olika stämnings och röstskillnader. Samtliga tillfrågades om 

bandning kunde användas, varvid alla ansåg att det gick bra om det endast användes för 

internt bruk. 

4.4 Access 

Efter att ha identifierat den population vi önskade intervjua, så sökte vi kontakt via telefon. 

Samtliga kontaktade svarade genast att de kunde tänka sig ställa upp på intervju. Flera av 

respondenterna frågade tidigt i det inledande samtalet om deras uppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt. Detta kan tolkas som att det fanns en viss rädsla att sticka ut och säga något 

som inte är allmänt accepterat, dock kan det finnas andra anledningar till detta. En viktig 
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aspekt för att de intervjuade ska kunna vara avslappnad och våga lämna ut information är att 

ett förtroende finns för forskarna.
115

 För att skapa oss ett visst förtroende tala vi initialt lite om 

väder, semester och annat som kan underlätta för respondenten för att bli av med oro och få 

tillit till oss forskare.
116

 Under intervjuerna upplevde vi att respondenterna var ärliga och att 

riktiga svar gavs på våra ställda frågor. Att de intervjuade lovades att deras uppgifter skulle 

behandlas konfidentiellt tror vi möjliggjorde att de var villiga att ställa upp, men framförallt 

att de kunde tala ärligare, då de inte behövdes svara enligt rådande konsensus. En annan orsak 

kan också vara den relativa distans som uppstod genom att vi använde oss av telefonintervju, 

vilket minskar förväntningarna på varandra, att respondenterna återger svar som de tror 

forskarna önskar, istället för att svara ärligt.
117

 

 

En annan viktig aspekt för att få tillgång till information, är att det finns ett intresse från 

respondenterna gällande studiens ändamål.
118

 När vi berättade studiens syfte, upplevde vi att 

respondenterna var engagerade av ämnet. De svarade djupgående på ställda frågor, och 

berättade att de själva hade haft tankar på liknande frågor som vi ställt. De intervjuade erbjöd 

sig också välvilligt att vi kunde ringa upp och ställa fler frågor om vi önskade, samt att de 

gärna ville läsa studiens resultat senare. Det intresse som fanns, tror vi bidrog till att de ville 

berätta mera detaljrikt om hur de upplever situationen på First North, än om det varit om 

något annat ämne som de inte ansåg vara lika intressant. Sammantaget upplevde vi det som att 

vi fick god access på våra ställda frågor, genom att de kunde lyfta fram viktiga åsikter om 

listan som vi inte berört. När det empiriska materialet var sammanställt erbjöds alla 

respondenter att ta del av det för att eventuellt kunna förhindra feltolkningar från vår sida, 

fyra av respondenterna ville se det sammanställda materialet. Här nedan följer en liten 

presentation över intervjuerna. Namnen är fiktiva. 

 

Respodenter Namn Tid Typ av intervju Kommentarer 

Analytiker 1 Adam 

 

30 min Telefon Vänlig, frågade 

ofta om vi hade 

uppfattat svaren   

Analytiker 2  

Bertil 

45min Telefon Lugn, visade på 

stort intresse för 

undersökningen 

Analytiker 3 Ceasar 

 

40 min Telefon Mycket 

erfarenhet 

Analytiker 4  

David 

35 min Telefon Kunde ge 

konkreta 

exempel från 

verkligheten 

Analytiker 5 Erik 30 min Telefon Visade intresse 

för studien, en 

aning stressad 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer 
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4.5 Källkritik av empiriskt material 

En viss homogenitet av respondenterna förekom. Samtliga av de intervjuade var män mellan 

30 och 50 år. Alla var verksamma inom Stockholm. En någorlunda enhetlig bakgrund fanns, 

då dessa hade läst ekonomi på universitet eller högskola i någon omfattning. Det är 

naturligtvis en viss risk att dessa kan ha mer liknande synpunkter på verkligheten än den 

samlade analytikerkåren som helhet har. Det är möjligt att en mer heterogen urvalsgrupp hade 

haft en annorlunda syn av bolagen. Å andra sidan så representerar män mellan 30 till 50 den 

absolut största gruppen som jobbar som analytiker av bolagen på First North enligt dem 

själva. De flesta analytiker är också verksamma inom Stockholm. 

4.6 Sanningskriterier  

4.6.1Trovärdighet  
  ”…mäter det man faktiskt vill mäta”

119
 

Med en hög grad av kvalitativt inslag i studien, är det svårt att precisera med ett statistiskt 

mått hur tillförlitlig studien är. Då uppsatsen bygger på tolkningar av respondenterna samt att 

även läsaren själv försöker skapa sig en bild av studien så innebär det att det blir svårt att 

bedöma graden av trovärdigheten. Ett sätt att öka trovärdigheten är att vara öppen i sin 

beskrivning av sig själv och vilken syn man har på verkligheten. För att stärka den inre 

validiteten så var det bra för oss att ha semi- strukturerade frågor, genom detta kunde vi få 

svar på de frågor vi hade innan intervjuerna startade. Den yttre validiteten är väldigt svår att 

avgöra hur stark denna är. Det finns risk att en viss återtänksamhet har existerat under 

intervjuerna, då analytikerna varit rädda att säga precis som de tycker. Genom att lova dem att 

deras uppgifter ska behandlas konfidentiellt så har vi antagligen stärkt den yttre validiteten.  

 

Gällande svaren som gavs på frågorna, samt de fritt diskuterande områdena var dessa relativt 

samstämmiga, varför vi tror att ett ökat antal respondenter inte hade ändrat studiens resultat. 

Detta tyder på att trovärdigheten i områdets kontext kan sägas vara hög.
120

 Detta innebär att 

om andra forskare utgått från samma frågeställning, hade dessa kommit fram till snarlika svar. 

Dock inte exakt samma då, semi-strukturerade frågor använts, och att sannolikheten att exakt 

samma ämnen kommer diskuteras måste ses som relativt liten 

 

Samt vid avslutandet av samtalet har vi sammanfattat deras åsikter för att säkerställa att vi 

uppfattat deras svar på det sätt som respondenterna menade. När det empiriska materialet var 

sammanställt lät vi även respondenterna ta del utav det för att förbygga eventuella 

missförstånd och detta bidrar till en ökad trovärdighet. 

4.6.2 Överförbarhet 
En kvalitativ studie har oftast till syfte att ”…ha fokus på det kontextuellt unika och på 

meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras”.
121

 Detta 

är något vi upplever att vi lyckats med. Författarna anser att ett noggrant och detaljrikt 

kartläggning har gjorts gällande analytikernas syn på bolagen. Som framgår av citatet ovan, så 

har fokus lagts på att förstå verkligheten för just synen i denna kontext, som varit First North i 

Sverige. Trots detta, anser vi att det material vi tagit fram, kan överföras även på andra ställen 

än First North i Sverige. First North existerar också i Finland, Danmark och Island. Då samma 

reglering gäller, och att den syn som finns i finansbranschen som är väldigt internationell, så 

anser vi att vårt bidrag även kan användas i dessa länder för att skapa en ökat trovärdighet. 

                                                 
119

 Damström Karin.,  Från datainsamling till rapport  (Lund: Studentlitteratur 2005) 62 
120

 Ibid., 307 
121

 Bryman A., Bell E., Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi) 307 



26 

 

4.6.3 Bekräftelsebarhet 
Objektivitet är något som genomsyrat uppsatsen men att uppnå fullständig objektivitet är 

nästintill omöjligt.
122

   Det bör av studien framgått att författarna inte använt sig utav 

personliga värderingar vid sammanställningen av resultatet, hur företagen på First North kan 

stärka sitt förtroende. 

4.6.4 Pålitlighet  
Under forskningsprocessen ska samtliga delar kunna bli granskade.

123
 Vi har försökt 

engagerat läsaren vid proceduren av samtliga kapitel. I inledningen har en 

problemformulering skapats med hjälp av en problembakgrund och detta för att läsaren ska få 

en bättre förståelse utav det valda ämnet. Vi har vidare sammanställt de empiriska materialen 

samt även valet av våra respondenter. Valet av litteraturen har presenterats samt källkritiken 

och detta för att läsaren ska få en bättre uppfattning om tillvägagångssättet. Läsaren har 

därmed tillgång till en stor del av insamlat material och detta stärker i sin tur pålitligheten för 

studien. 
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5. Empirisk datainsamling 
 I detta kapitel redovisas det empiriska materialet. Metoden som använts har varit 

telefonintervjuer. För att vår studie ska presenteras strukturerat har det empiriska materialet 

följt den teoretiska referensramens sammansättning. Under varje rubrik presenteras samtliga 

respondenter, detta för att det ska bli lättare för läsaren att få en helhetsbild av empirin.  

5.1 Reflektioner om det empiriska materialet 

Utifrån intervjuerna har vi försökt presentera materialet i bred utsträckning. Detta eftersom vi 

önskar att läsaren själv ska få skapa sig en bild av vad som sagts. När empiriskt material 

presenteras såsom vi gjort i detta kapitel innebär det ett stort ansvar för oss, men vi har försökt 

vara objektiva vid framställningen av intervjuerna och framföra materialet på ett korrekt sätt. 

5.2 Extern bolagsstyrning 

5.2.1 Adam 
Adam uppger att företagets viktigaste mål, är att kunna klara av uthållig tillväxt. Han säger att 

företag som är listade på First North förhoppningsvis endast är i början av sin existens och har 

mycket att bevisa. Om företaget har en god affärsidé som de verkligen tror på, är strategin för 

att uppnå de uppsatta målen något väldigt viktigt. Det är lätt och vanligt förekommande bland 

bolag att avvika från den utstakade strategin, och sätta upp något annat mål. Detta gör Adam 

misstänksam i sin bedömning, då han ser det som att företaget inte längre tror på sin affärsidé, 

eller att ägarna inte är seriösa. Han tycker sig kunna identifiera dessa bolag som förändrar sina 

strategier och inriktningar, då han ser dessa lägga allt för stort fokus på aktiekursen som kan 

leda till bedrägerier. 

 

Adam tycker att styrelsen ska se på företagsamhet i ett större perspektiv än många bolag gör 

just nu. Han nämner att företagen borde försöka se hur de i samspel med andra inblandade 

kan försöka skapa ett konkurrenskraftigt bolag, han menar att inget framgångsrikt företag har 

skapats av sig självt. Gällande hur vissa företag bedrivs uttrycker han sig så här: 

 

”Det är ofta företagen blir insnöade och kör företaget med tunnelseende” 

 

Det han upplever är positivt med målsättningen att ha uthållig tillväxt, är att han uppfattar att 

företagen tänker mera långsiktigt då, och inte ser på det för dagen aktuella. Detta gör att han 

som analytiker kan följa bolagens utveckling, och på ett bättre sätt utvärdera deras progress. 

Andra positiva saker han ser med målsättningen uthållig tillväxt är att företagen kan lyfta 

blicken, se en längre tidshorisont över vad framtiden kan ge eller inte ge. Företagen kan 

planera för olika sorters tillväxtstrategier som är gynnsamma i längden för bolaget. Motsatsen 

till detta handlande är företag som ger ut olika prognoser, men som ständigt måste revideras 

om, då de inte lever upp till uppsatta målen.  

 

Adam vill samtidigt betona att han jobbar som analytiker, vars jobb är att identifiera bolag 

som stiger i värde. Det är det han blir utvärderad på. Ofta på intervall mellan sex till tolv 

månader. Han försöker dock ge rekommendationer på aktier som han tror kommer hålla 

längre än denna tid, då många kunder behåller aktierna i flera år. Bolag som inte fokuserar på 

ökat aktievärde är naturligtvis inte något som han önskar, även om de har en bra strategi för 

att uppnå tillväxt på sikt. Han säger dock att, företagen med ett långsiktigt tänkande och 

stegrande aktiekurs nästan alltid hör ihop, även om det så klart ibland kan bli fel, men att i 

längden brukar det korrigeras. 
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5.2.2 Bertil 
Bertil berättar att han vid värdering av bolag inte går in och direkt kollar vad företagets 

primära syfte är, utan han försöker skapa sig en uppfattning rent generellt hur han upplever 

bolaget. Han säger att det finns många olika sorters trovärdighet bland företag på First North, 

att endast gå in och läsa på hemsidan eller dylikt långt ifrån ger en säker bild över vad 

företagens verksamheter går ut på. Den generella bilden han önskar se av ett företag, är att de 

har en detaljerad strategi hur de ska expandera. Tillväxt är något som han framförallt önskar 

se hos företag. Han menar att företag med långsiktigt planerande har bäst möjlighet att uppnå 

detta. Samtidigt betonar han betydelse av att aktievärdet ska ökas genom tillväxten. Det får 

inte vara så att tillväxten står för sig självt, utan det måste ha återkoppling till aktieägarvärdet. 

Kanske just på grund utav detta så är det viktigt med en klar strategi, att företagen visar hur de 

ska växa, gör det mycket lättare att som analytiker utvärdera företaget, och en mera trovärdig 

bild kan ges. Med en planerad struktur, så försöker bolagen ofta se sig runt i sin omgivning på 

vad som skapar värde. Detta tycker han är något han ser mycket positivt på. Detta är inte enda 

fördelen menar Bertil, han upplever också att företag med samverkan med kunder och 

leverantörer och liknande har visat vara mer trovärdiga. Då får allt fler se vad deras 

verksamhet går ut på, vilket han är väldigt viktigt. 

 

Även Bertil förtydligar att han som analytiker gillar ärliga och schysta företagsledningar, men 

egentligen jobbar han med att identifiera lönsamma företag. Inte så mycket annat, dessutom 

under endast ett visst intervall. Han tycker inte att bolagen ska koncentrera sig allt för mycket 

på etiskt handlande, som miljöfrågor och dylikt. David säger att visst kan det spela in på 

helhetsintrycket men att det mellan en värdering och en annan inte tar sig någon skillnad i 

hans värdering. Han är medveten om att etik och dylikt är komplicerade frågor, men att han 

som sagt inte jobbar med olika subjektiva mjuka värdering bolag emellan som han värderar, 

och att det inte heller är hans uppdrag utan det finns det andra som gör det bättre.  

 

Något som Bertil ogillar är företag med storslagna prognoser som sällan eller aldrig efterlevs. 

Detta menar han är det bästa sättet att rasera ett förtroende. Han menar att ett ganska bra bevis 

på bolag som är oseriösa och försöker lura investerare på pengar, är företag som tar till 

orealistiska framtidsutsikter. Han nämner att många företag tar upp Kina som ett land de ska 

etablera sig, detta är någon som sparare ofta tycker låter intressant och glatt skjuter pengar till. 

Bertil menar dock att inleda företagets export till Kina kan vara väl saftigt, och att i princip 

inget bolag på First North klarar av detta. Mer rimligt är att inleda export i grannländer, detta 

ser han som mera passande. 

5.2.3 Ceasar  
Det viktigaste för Ceasar när han kollar på ett företags primära syfte på First North är hur dess 

framtidsprognoser ser ut. Han blir dock väldigt misstänksam när företag har kraftigt offensiva 

tillväxtprognoser, när de tidigare inte har levererat någon god avkastning. Han säger att 

misstänksamheten då grundar sig i att bolagen ofta försöker motivera detta med att ta in stora 

summor kapital genom nyemissioner. Om bolagen inte har någon historik på att hantera 

kapital sedan tidigare, tror han inte heller att de kommer kunna generera avkastning senare 

heller.  

 

Betydelsen av en trovärdig framförhållande strategi hur bolagen ska öka tillväxten menar han 

är väldigt viktigt. Ceasar säger att detta är något som skiljer tillförlitliga bolag från 

misstänksamma. Bolag som det riktas misstänksamhet är just bolag som inte håller vad de 

lovar, särskilt med sina höga framtidprognoser. Dessa menar Ceasar är företag som försöker 

tjäna pengar på investerare som inte är insatta i företagets verksamhet.   
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Företagets mål för vilka de ska tillmötesgå menar Ceasar naturligtvis är aktieägarna. Han 

anser inte att det finns någon diskussion kring detta. 

 

”Om jag stoppar in pengar, vill jag att pengar ska trilla ut också” 

 

Ceasar tycker också att aktieägarna ska vara företagets enda intressent. Resten av 

intressenterna kommer efter aktieägarna är nöjda. Han ser inte att företagen har något särskilt 

ansvar gentemot övriga intressenter. Han menar att detta också ska genomsyra alla bolags 

anda - att öka aktieägarvärdet. Han säger att han visserligen har sett många bakslag med detta 

synsätt, då girighet och kortsiktighet är en uppenbar följd av detta. Men han betonar First 

North speciella regelsystem, samt att små bolag är det svåra att lita på generellt. Han 

poängterar att investerare som är intresserade av First North ska vara väldigt pålästa innan de 

väljer att placera kapital där för att undvika att bli lurade. Orsaken till att han inte bryr sig om 

företaget på lång sikt, är att han endast jobbar efter det tidsintervall han blir utvärderat på. 

Oftast sex till tolv månader. 

5.2.4 David 
Som analytiker säger David att han önskar se ökning av aktiekursen, naturligtvis. Han 

utvärderas på att han lyckas identifiera uppgångar i aktievärdet. Han berättar dock att han på 

First North sett alldeles för många av bolagen där ägna sig åt just aktieägarmaximering, och 

särskilt av kortsiktig sådan. Vilket kan leda till stora missräkningar för honom som analytiker. 

På grund av detta är han i dagsläget särskilt noggrann med vilka rekommendationer han ger, 

då vissa bolag kan utge helt otroliga prognoser, baserade på rena fantasin. Även om det skulle 

göras ett klipp kortsiktigt, är det möjligt att hans kunder sitter kvar med aktierna en längre tid. 

Efter ett år är aktierna förmodligen inte värt något, vilket leder till en missnöjd kund. Så 

sammantaget med för och nackdelar av maximering av aktieägarvärdet försöker han undvika 

de mest fanatiska. Resultatmässigt så upplever han dessutom det som en fördel om styrelsen 

försöker vidga vyerna istället, genom detta får de svar på vad kunder verkligen vill ha, samt 

behålla anställda som är en avgörande faktor för framgång menar David. Detta tycker han 

också verkar förhindra giriga beslut, då det innebär att många andra blir indragna.  

 

Han menar att företag med endast en fokusering – aktieägarvärdet, riskerar att missa allt det 

andra, som är så otroligt viktigt för småbolag. Han upplever också att många nya listade 

bolag, när de etableras blir paranoida över aktiekursen. Många blir rädda när kursen går ned, 

och vågar inte stå kvar med sina ursprungliga strategier. Detta säger David är något han som 

analytiker blir orolig över. Han ser bolag som överger sina strategier inte i grunden tror på det 

som de förmedlar, vilket naturligtvis skapar en oro bland analytiker. En stark tilltro på vad 

företaget sysslar med, som håller både i med och motvind är något han ser som en väldigt 

viktig komponent för en hög värdering. Dock vill han inte ansluta sig till att företaget ska ha 

en stor bred grupp som de ska tvingas ta ansvar för, detta uttrycker han så här: 

 

”Bolagen är listade på First North för att generera avkastning åt aktieägarna, ingen 

välgörenhet”. 
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5.2.5 Erik 
Erik säger att företagets primära mål är att skapa kontrollerad tillväxt. Han påstår sig ha sett 

alldeles för många företag, vars enda syfte varit att maximera aktieägarvärdet, vilket gjort att 

det gått omkull bara något år efter introduktion. Erik säger att en kontrollerad tillväxt är också 

till fördel för samtliga inblandade till företaget. Dock menar han inte att det är dessa som 

företaget ska företräda, men att detta blir resultatet med nämnda syfte. Orsakerna varför 

försiktig tillväxt anses som mest framgångsrikt är att det blir ett mera ansvarsfullt och 

långsiktigt styrande. Om intressenter tas hand om, får företaget mycket tillbaka. Exempelvis 

anställda som får uppskattning genom löneökningar och utbildning, blir mer brydda om 

företaget. Detta ger i längden ett bolag som blir bättre än ett företag som använder sig av 

kortsiktig vinstmaximering. 

 

Erik ser inte företag stående för sig själv, han säger att det måste till väldigt många 

samarbeten och relationer runt omkring för att ett företag ska lyckas. Särskilt betonar han 

betydelsen när bolagen är små. Det värsta han vet är inåtvända företagsstyrelser som tror att 

deras bolag kommer bli värt en förmögenhet bara för att de lovar framtida försäljningar utan 

konkreta planer.  

 

En annan avgörande orsak till att Erik tycker mer om företag som använder sig av ett bredare 

synsätt istället för kortsiktig vinstmaximering, är att dessa företag lättare verkar undkomma 

att hamna i problem med rättvisan. Erik berättar att bolagen som de stått mycket i media, 

nästan uteslutande har ägnat sig åt sig självfixering. Han har sett analytiker hänga på trenden 

när ett nytt bolag introduceras som lovar stora försäljningsframgångar, trots att de vet i 

grunden att de aldrig kommer klara av att nå upp till prognoserna. Erik säger att det kan vara 

lockande, men att han samtidigt ger rekommendationer till kunder, som han inte har en aning 

om hur länge de håller på aktierna. Han tycker det är skönt både för sin egen skull och 

kundernas att slippa ha med bedragare att göra. 

5.3 Intern bolagsstyrning 

5.3.1 Styrelsemedlemmar i ledningen 

5.3.1.1 Adam 
Adam berättar att när han inleder med att värdera ett företag, så lägger han inte störst fokus på 

hur fördelningen mellan styrelsen och ledningen ser ut. Dock poängterar Adam att han rent 

generellt alltid har lite i bakhuvudet hur mixen mellan styrelse och ledning är. Adam menar 

att om bolagen ska kunna utvecklas så mycket som möjligt är det nödvändigt med flera olika 

infallsvinklar, varvid en allt för stor andel av ledningen som medverkar i styrelsen ger lägre 

avkastning på sikt.  Det han tycker utmärker mer seriösa bolag från de oseriösa kan ofta 

återspeglas hur blandningen ser ut. Om företaget verkligen tror på tillväxt är de medvetna om 

att det är ett väldigt svårt och komplicerat arbete som ligger framför, vilket medför att en bred 

kunskapsbas mellan ledning och styrelse borde etableras.  

5.3.1.2 Bertil 
Ur en analytikers synvinkel är det mindre bra om ledningen och styrelsen är allt för 

sammansatt säger Bertil. När det gäller små bolag såsom det som förekommer på First North 

är det ofta ägarna som sitter i styrelsen. Bertil ser detta som något väldigt negativt eftersom 

det lätt kan förekomma privata angelägenheter, och detta kan ta sig uttryck i lustiga former. 

Han menar att ofta sitter det stora ägare, som sköter bolaget som att denne vore ensamt 

inblandad i företaget. När detta är fallet, så förekommer det en ganska okritisk granskning av 

beslut som företaget gör, vilket som i princip alltid drar ned förtroendet. Han ser positivt när 
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det finns en klar mix mellan ledning och styrelse, då kan en mer trovärdig granskning ske 

utav bolaget, också internt. 

5.3.1.3 Ceasar 
Utifrån Ceasars perspektiv är blandningen mellan ledning/styrelse inte det mest centrala när 

han gör en företagsvärdering. Det viktigaste är att de med bäst kompetens sitter med i både 

styrelsen och ledningen. Givetvis tittar han i meritlistan, om det är kända personer med en 

tveksam bakgrund blir det förstås ett minus i protokollet. Samma sak gäller vid de personer 

med ett gott rykte på marknaden då det blir plus. Ceasar menar att det alltid finns risk med 

girighet bland nyligen listade bolag på First North. Under åren menar han att vi fått se tydliga 

bevis på att detta existerar. De personer med tveksam bakgrund nämner han ett flertal gånger, 

och säger att dessa har en förmåga att återkomma i olika sorts form på First North. 

Intressenter som följer listan noggrant vet vad dessa personer står för och undviker därför 

dessa. Ingen affärsman/kvinna vill göra gemensamma satsningar med dessa, vilket leder till 

att de oseriösa bolagen ofta drar till sig oseriösa människor. 

5.3.1.4 David 
Om en allt för stor del av styrelsen sitter i ledningen ser David det som något negativt. Han 

ser i så stor utsträckning som möjlig en oberoende styrelse, men betonar också att 

verkligheten kan te sig annorlunda. Han menar att det är naturligt att de i styrelsen också sitter 

i ledningen, trots att det är egentligen är något som sänker värderingen. Samtidigt kan ett fåtal 

ändå göra detta, utan att det påverkar analysen allt för drastiskt negativt. Han understryker att 

det är lätt hänt, samt att dessa också kan vara insatta i företagets verksamhet vilket är bra. I 

enstaka bolag med väldigt komplex verksamhet, ser han det inte som något större problem 

med att många från ledningen sitter i styrelsen, men poängterar att det är väldigt få bolag som 

kan motivera en hög homogenitet mellan ledning och styrelse med denna motivering. 

5.3.1.5 Erik 
Erik säger att en styrelse inte ska vara för stor och där det har förekommit skräckexempel där 

styrelsen har bestått av 9-10 ledamöter. För de mindre bolagen på First North bör styrelsen 

vara avsevärt mindre. Ledningen och styrelsen bör hållas separat säger han. Erik menar att 

ledningen inte har något att göra i styrelsen eftersom det är styrelsen som utser VD:n och 

sitter VD:n för bolaget med i styrelsen anses det som olämpligt. Detta är dock vanligt 

förekommande på First North och något som han säger till berörande företag är följande: 

 

”Jag kan inte lita på er till 100 %” 

 

Att hitta styrelseledamöter är en svår uppgift. Oftast tar företagen in personer i deras eget 

nätverk, detta till följd utav att de vet vad de får. Det skulle kunna vara katastrofalt att 

rekrytera en okänd person. Det skulle även kosta mer pengar för bolaget om det visade sig att 

personen inte vara rätt lämpad. Att det förekommer kända personer från en bekantskapskrets 

tycker Erik är helt förståligt eftersom alla individer arbetar helst med folk som de känner, men 

att det inte är något han förespråkar. 

5.3.2 Kompetenser i styrelsen 

5.3.2.1 Adam 
Adam uppger att man inte ska dra alla bolag över en kam, det finns bolag som både har en 

kompetent och diversifierad styrelse. Men påpekar att det finns en ganska stor del av bolagen 

listade på First North som inte besitter de önskemål han önskar se på en styrelse.  

 



32 

 

Adam säger att bolag listade på First North, endast är i början av utvecklingsfasen för att bli 

ett stort och stabilt bolag. Han berättar att det tar väldigt många år att göra denna resa, och att 

många bolag inte verkar förstå detta. Under denna resa, så kommer bolaget att genomgå olika 

faser, som kräver olika sorters handlande för att hantera detta på ett bra sätt. Ofta finns det en 

god företagsidé och en brinnande entreprenör, men att denne saknar många andra egenskaper 

som är nödvändig för att uppnå uthållig tillväxt. Adam menar att rutinen att ha gjort denna 

resa tidigare är väldigt få som besitter i Sverige, trots att detta är en väldigt viktig pusselbit för 

att möjliggöra denna resa. Personer med erfarenhet har en större möjlighet att se vad som 

behövs göras för att klara av de olika stegen. Ofta rekryteras det till ledningen folk som är 

vänner till den som initialt startade firman. Adam säger att det är viktigt att varje enskild 

person bidrar på något sätt till företagets bästa, och att dennes egenskaper inte finns utav 

någon annan medlem. Han upplever det som att företagen ofta rekryterar likasinnade, med 

liknande bakgrund, utbildning etc. Han tycker bättre om företag som har en bredd på de olika 

medlemmarna, där var och en besitter en unik kunskap i sammanhanget.  

 

Han tycker också att det ofta är oklart vad medlemmarna sysslat med tidigare, då alla sorters 

erfarenheter publiceras. Detta bidrar till att misstänksamhet skapas, då ingen enkel och klar 

bild visas. Ofta framkommer det senare vad den egentliga erfarenheten är, då straffas bolaget 

mycket hårdare, än om detta kommunicerats från början. 

5.3.2.2 Bertil 
Vid behov av nya styrelsemedlemmar är det vanligt förekommande att det väljs in någon i 

ägarnas egna privata nätverk enligt Bertil. Dessutom är de ofta väldigt snarlika dem själva 

gällande erfarenheter, ålder, kön etc. menar han. Om behovet av en speciell kompetens finns 

söks det inte långt bortifrån ens egna kontakter. De går även på rekommendationer vid 

sökande av specifik kompetens men då av kända personer. Därmed tas det inte med okända 

personer i styrelsen. Bertil hävdar att det är vanligt att de som tillkommer till styrelsen inte 

sätter sig på tvären när beslut fattas. Han gillar att företagen tar in meriterade 

affärsmän/kvinnor externt, då han tycker dessa har mycket att tillföra. Framförallt att de kan 

ha gjort liknande steg med andra bolag. Utifrån detta är det inte just det företagsspecifika 

kunnandet han ser mest positivt på, utan på personen som ledare som kan lägga upp de viktiga 

grunderna som sälj, utveckling, extension med mera. Det negativa menar Bertil, är när 

personer i ens egna nätverk rekryteras, att det ofta håller med de befintliga medlemmarna, och 

alltså inte medför så mycket gott till företaget. 

5.3.2.3 Ceasar 
När det tillkommer externa personer till styrelsen anses Ceasar detta vara något positivt. 

Många utav företagen på First North saknar kritiska röster och därmed riskerar det att dra åt 

fel håll menar Ceasar, utifrån aktieägarnas långsiktiga perspektiv. Han betonar att en 

övervägande majoritet av de jippo-företag som härjat på First North sista åren har haft väldigt 

okritiska röster. För att genomföra dessa galenskaper, måste samtliga varit medvetna av 

innebörden. Ingen vanlig person med minsta lilla ekonomiska kunnande hade kunnat gå med 

på besluten annars. Ofta är de som sitter i dessa bolag väldigt snarlika gällande kön och 

kompetens yttrar Ceasar. 

 

Ceasar belyser att den absolut nödvändigaste kompetensen är erfarenhet, den är nästan helt 

avgörande för om företagen ska lyckas eller inte. Dock menar Ceasar att alla inte behöver ha 

samma rutin. Ceasar säger att starta upp ett företag med en god affärsidé är det många som 

klarar av, men få klarar av att etablera ett miljardföretag som existerar i olika länder. Mixen 

av kompetenser är det som gör att bolag lyckas. Generellt upplever Ceasar det som ett 

problem att denna mix inte tillförs bolag i den utsträckning han önskar se. Många företag 
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vänder sig till närmaste nätverk för rekrytering. Han förstår detta agerande, men poängterar att 

det är förenat med stora förluster för företagets trovärdighet.  

5.3.2.4 David 
David uppger, att det första han gör vid en analys av ett bolag är att identifiera vilka 

kompetenser som finns i styrelsen. På frågan hur betydelsefull kompetensen bland styrelsen är 

svarade han: 

 

”…utan en kompetent styrelse finns det i princip inget värde i bolaget” 

 

Resan som bolagen på First North ska genomföra, är väldigt omfattande, och utan kompetens 

är den omöjlig att genomföra denna. Han önskar se erfarna styrelsemedlemmar som gjort 

resan ett flertal gånger tidigare, som kan vägleda bolaget. David säger att det kommer dyka 

upp många problem för bolagen, och rutinen av att ha gjort det tidigare är nödvändig. 

Samtidigt är han medveten om att det är endast ett fåtal som klarat av detta, att rekrytera 

sådana är svårt. Han lägger också en stor vikt vid att styrelsen kan komplettera varandra, då 

områdena är många som måste beröras. Han ser också gärna att dessa kan bytas ut efter 

loppets gång, då företaget ställs mot nya utmaningar allt eftersom. Beroende i vilken fas 

bolaget befinner sig, behövs olika sorters kompetenser. Kunskapen om detta är något som han 

upplever en stor del av företagen sakna. David berättar att många gånger sitter grundaren som 

kommit på idén samt hans vänner kvar längre perioder, vilket David menar är en kraftig 

nackdel. En större cirkulation med olika kompetenser under olika tider, är något han 

efterfrågar, eller när han ser, belönar med ökade rekommendationer. 

5.3.2.5 Erik 
När det gäller sammansättningen av styrelsen, förekommer det enligt Erik både styrelser som 

kännetecknas som skickliga respektive inkompetenta. I styrelsen är erfarenhet ytterst viktigt 

framhåller Erik. Erfarenheten från relevant bransch är det som anses vara viktigt. Däremot 

behöver inte alla i ledningen besitta denna erfarenhet från respektive bransch. Gällande 

spridningen om kunskap säger att Erik 

 

”det kan vara en stor fördel för företaget att ha en diversifierad styrelse” 

 

För tillväxtföretag är det dock viktigt att ledningen har erfarenhet från just den branschen 

under starten. Han menar även att det är till en fördel om det förekommer personer utan 

erfarenhet från branschen då denna kan tillföra ett annat synsätt på saker och ting. Det kan 

verka negativt att samtliga personer kommer från samma bransch och dessutom kan det vara 

farligt att köra i samma hjulspår. Med en mer diversifierad styrelses stärks det enskilda 

bolagets värde.  

5.3.3 Ägande 

5.3.3.1 Adam 
Adam säger att han sätter stort värde i att styrelsen själva besitter ganska stora delar av 

aktierna i företaget. Detta signalerar att styrelsen tror på bolaget, och har för avsikt att jobba 

efter bolagets bästa.  

 

Försäljningar av aktier, gjorda av egna styrelseledarmöter ser han med dubbla budskap. Dels 

är det negativt då man som analytiker ser att stora försäljningar genomförts, då detta kan 

tolkas som att denne inte längre tror på bolaget, och därför säljs aktier av. Det signalerar att 

denne tror på nedgång av aktiernas värde, och därför inte vill behålla sina tillgångar. Den 
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positiva sidan är när en ägare, som kan inneha, ibland, upp till 60 % av aktierna säljer av, då 

detta gör bolagets aktier mer likvida för handel, vilket är något som analytikerna ser som 

något positivt. Adam påpekar dock att en öppenhet måste finnas då försäljningar görs. Kanske 

finns det faktiskt någon rimlig förklaring som inte alls bygger på att något negativt kommer 

inträffa företaget framöver, men att detta ändå kan bli konsekvensen utav försäljningar.  

 

Något som förekommer på First North, är att stora institutioner investerar i bolagen. Detta 

uppfattar Adam som något som stärker bolagets trovärdighet, då dessa investerar ofta gör 

omfattande analyser av bolaget för att kolla om det är något som institutionernas kunder 

kommer få nytta av. Å andra sidan, menar Adam, att ofta tillförs ingen kompetens till 

bolagen, utan endast kapital. I längden försvinner lite av institutionernas betydande, även om 

det initialt stärker trovärdigheten mycket. En annan orsak till att han inte är säker på att 

institutionella investerares bolag är tillförlitliga i längden, är att de oftast inte kan kliva ur 

bolaget, då aktierna kan vara olikvida. 

5.3.3.2 Bertil 
Det är uppenbart att ledningen ska äga aktier för att få förtroende säger Bertil. Ofta äger 

grundarna av företaget mycket aktier. När VD:ar inte äger aktier riktas det direkt en 

misstänksamhet gentemot företaget enligt Bertil. När institutionsinvesterare figurerar och det 

gör en rejäl investering på de mindre bolagen är det chanslösa att komma ur dem menare 

Bertil. Ur analytikernas perspektiv är det alltid ett kvalitetstecken när dessa investerare 

förekommer eftersom de har ett ansvar och måste även kunna motivera varför de investerar 

där till någon annan. Det som påverkar Bertils analys är aktieägarvänligheten. Det är inte 

uppskattat från analytikernas perspektiv när företagsledarna driver företaget som det vore 

deras eget. Ibland har företagen haft onödiga utdelningar samtidigt som nyemissioner har 

gjorts. Ett exempel som Bertil ger, är ett bolag som gjorde stora aktieutdelningar för att sedan 

kort efter göra en nyemission. Ägarna till det svenska bolaget ägde samtidigt ett annat bolag 

utomlands dit vinsterna skickades, så att det därigenom också kunde undgå svensk skatt. I 

detta fall driver huvudägarna företaget för sitt eget bästa istället för samtliga aktieägares. 

Bertil menar sammanfattningsvis att det ger ett ökat förtroende när styrelsen sitter inne med 

aktier, men att dra slutsatsen att de kommer arbeta ärligt bara på grund av detta är nog 

felaktigt. 

5.3.3.3 Ceasar 
På First North anser Ceasar att ledningen äger tillräckligt med aktier och ibland även lite väl 

mycket.  Det kan anses som positivt att sälja av aktierna om det blir en bredare ägarspann.  

Samtidigt när majoritetsägare säljer av aktier signaler det något negativt. Det kan visa på 

tecken att styrelsen inte längre har positiva framtidsutsikter för företaget säger Ceasar. 

 

Institutionella investerare är något som anses positivt av Ceasar. Ett stärkt förtroende för 

företaget kan även vara när vissa medlemmar från institutionerna sitter med i styrelsen. Är 

företagen i ett tidigt stadium är det inte enbart i behov av kapital utan även kunskap. Det är 

ofta ledamöterna på de mindre listorna som äger aktierna i bolagen. Jämför man med de större 

listorna där förekommer de vissa ledamöter som inte har något ägande alls utan är helt 

oberoende. 

5.3.3.4 David 
David ser gärna att styrelsemedlemmarna innehar aktier i företaget. Om dessa inte gör detta så 

blir han orolig och misstänksam mot bolaget. Han menar att detta visar på att de tror på 

bolaget, men framförallt att de ger styrelsemedlemmarna något att sträva efter, att öka 
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aktiekurserna. Detta ökar motivationen för styrelsen att öka aktievärdet, vilket är något bra för 

honom som analytiker.  

 

Gällande institutionella investerare, ser han det som en styrka, då detta ger en viss 

kvalitetssäkring. Han menar att institutioner gör en ganska noggrann genomgång av bolagen, 

och om de efter granskningen vill investera, så tyder det att ett förtroende finns för företaget 

att de kommer generera avkastning. 

5.3.3.5 Erik 
Att styrelsen äger aktier anser Erik något som ökar förtroendet för företaget. Han uttrycker sig 

följande om hur han ser på avsaknad av aktier: 

 

”om inte VD skulle äga några aktier drar jag öronen åt mig”. 

 

På First North är det vanligt förekommande att personer i ledningen äger mycket av 

aktieinnehavet. När det är 50- 60% av ägandet som utgörs av styrelsen anser Erik att det är för 

mycket. Då bör man alltså sälja av aktier enligt honom. Samtidigt kan det vara att personen 

vet att företaget har goda framtidsutsikter och då vill man ju heller inte sälja av. Skulle 

personen i frågan vilja sälja av aktierna är det viktigt att det kommuniceras varför man väljer 

att sälja av. Företaget kan kommunicera till aktieägarna om att de vill ha en större 

ägarspridning.   

 

Det stärker absolut förtroende om dessa förekommer dels för att (1) De har gått igenom 

bolaget ordentligt (2) De har företroende för ledningen. Erik säger att institutionerna förvaltar 

andras pengar, vilket han tror gör dessa extra noggranna, vilket stärker förtroendet. Samtidigt 

betonar han om institutioner har gjort stora investeringar, har de svårt att gå ur dessa, då 

aktien ibland kan vara olikvid. Med ett institut bland ägarna ökar trovärdigheten. 

5.3.4 Öppenhet 

5.3.4.1 Adam  
Öppenhet är något som Adam tycker är det kanske mest fundamentala. Att företagen 

kommunicerar vilka planer de har för framtiden. Hur tillväxten ska äga rum, samt hur stor den 

blir. Han menar att många bolag går ut med pressreleaser och talar om att det kommer ske en 

kraftig tillväxt, som de senare inte alls kan leva upp till. Även om det hör till företagets natur 

att skriva att det kommer gå bra, är det nästan inget som kan dra ned bolagets värde så mycket 

som att de gång på gång misslyckas med att nå uppsatta mål säger Adam. 

 

Adam säger att han vill kunna följa en viss plan under en längre period, för att se att allt går 

som det är tänkt, detta ger ett mycket starkt förtroende till bolaget, de visar att de är trovärdiga 

i sin kommunikation. Trovärdigheten sträcker sig också längre än att man kan tro på vinst, 

även övriga delar i verksamheten blir mera anförtrodda, och ett högre värde kan sättas i 

värdering genom analyser. En bra idé tycker Adam är att bolaget kan anordna träffar med 

aktieägare och analytiker, så en öppen dialog kan föras dem emellan. På detta sätt får dessa 

intressenter en ökad information, vilket stärker förtroendet. 

5.3.4.2 Bertil 
Företagen kan skapa en öppenhet genom att förse aktieägarna med information. Aktieägarna 

ska behandlas med respekt, även efter företagen erhållit deras kapital säger Bertil. Företag får 

max två chanser att göra bort sig. När företagen har en rak kommunikation till sina aktieägare, 
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vinner företagen förtroende menar Bertil. Det har även ett ansvar att vara öppna. Aktieägarna 

ska kunna bedöma vad som försiggår inom företaget tycker Bertil. 

 

Företagen ska våga sticka ut ur mängden och även ge prognoser geografiskt var försäljningen 

äger rum. Många företag duckar när det inte blir som det tänkt sig, men istället borde de följa 

en rak linje och informera hur läget ligger till. Bertil uttrycker sig så här om företag som 

negligerar aktieägarna: 

 

”Företagen ska inte tro att aktieägarna är dumma, det är en stor grupp som är svår att lura” 

 

Att våga berätta målsättningen och göra en uppföljning är det som anses till ett ökat 

förtroende hos Bertil.  

 

När det sker nyemissioner är det ingen tillfällighet att det just då kommer ny information till 

aktieägarna. Denna information har ofta varit känd under en tid men inte framgått. Detta 

strider dock mot informationsskyldigheten företagen har gentemot sina aktieägare. Det finns 

personer som vet om den nya informationen innan ens marknaden vet om det. Att först 

kommunicera detta vid nyemission gör att Bertil förlorar sitt förtroende för bolagen. 

5.3.4.3 Ceasar 
Analytikern anser att information är något fundamentalt för honom som analytiker, han anser 

inte att det räcker med kvartalsrapporterna, han uttrycker detta på följande sätt: 

 

”det är viktigt att företagen mellan kvartalsrapporterna också skickar ut pressreleaser och 

meddelar vad som är på gång inom bolaget”. 

 

Det bör var en lättöverskådlig bild över verksamheten där det tydligt går att följa företaget 

kvartal till kvartal. Ett exempel är bland annat att försäljning redogörs för respektive 

geografiska område. 

 

Det är viktigt att rätt information framgår i kvartalsrapporten och även att kommunicera till 

aktieägarna. De bör vara konsekventa i kommunikationen. Ett vanligt förekommande för 

företagen listade på First North är byte av redovisningsstandard. Där företagen efter några år 

strukturerar om affärsområden vilket gör det svårt för investerare att följa och jämföra med 

tidigare år. Det är något som anses som negativt då det inte går att följa utvecklingen för 

respektive affärsområde återger Ceasar. 

5.3.4.4 David 
Det finns få saker som gör David så skeptisk mot ett företag, än de som inte håller vad de 

lovar. Ett företag som blåser upp förväntningar, för att sedan misslyckas med dessa, är de som 

han har minst förtroende för. Detta nämner han som det kanske största bekymret gällande 

First North. Inte bara att de misslyckas med de mål de satt upp, de använder också till sin 

fördel att publicera information i vid fel tillfällen. När ”insiders” ibland säljer av stora 

mängder aktier utan att meddela detta, drar det till en enorm skepticism bland analytikerna 

menar David. Då undrar han varför dessa har gjort så, och att det förmodligen måste vara pga. 

att det är något negativt som hänt bolaget som är orsaken. Dock uppger han att det kan finns 

orsaker bakom försäljningar, men om dessa inte kommuniceras, så skapas en stor 

misstänksamhet mot bolaget, som senare kan vara svår att återfå. Han säger att rak 

kommunikationen är det bästa, oavsett vad som ska kommuniceras. David säger att 

informationen förr eller senare kommer komma fram, och att det är bättre att de kommer från 

företaget självt. 
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5.3.4.5 Erik 
Det är viktigt att företagen gör sig synliga samt kommunicerar till aktiemarknaden genom att 

svara på frågor. Företagen bör visa upp verksamheten och tala om vad de sysslar med samt 

göra sig lättillgängliga. Det är till sin egen fördel om de pratar hos lokala aktieföreningar och 

deltar på olika event. Det är även viktigt att styrelsen kommunicerar till sina aktieägare, de 

gäller även det som anses vara mindre bra.  

 

Många företag väljer att dra sig undan aktieägare, och ser sig själva som att de har självstyre 

över bolaget. Information redovisas inte, och om de väl gör det, så görs det vid fel tillfällen 

menar Erik. Han säger att då de flesta bolagen på First North är små, så är det redan då en stor 

risk man tar som investerare. Men om information utelämnas, så stiger risken ytterligare för 

bolaget. Då menar Erik, att det nästan alltid finns andra företag i samma situation, men bättre 

kommunikation som han kan investera i istället.  
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6. ANALYS 
I detta kapitel kopplar samman den teoretiska referensramen med det empiriska materialet 

för att slutligen kunna få en helhetsbild hur företagen kan stärka sitt förtroende gentemot 

investerare. Samma systematiska ordning används i analysen som i empirin, detta för att 

slutsatser enklare ska kunna kopplas mellan de olika områdena. 

6.1 Extern bolagsstyrning 

De senaste årens heta debatt som pågått i media om bolagsstyrning gällande listade bolag på 

First North verkar också ha ägt rum bland analytikerna. Samtliga av respondenterna har haft 

synpunkter på företagens bolagsstyrning såväl nu som över åren. Initialt i våra samtal hade 

fyra av analytikerna en bild på önskad bolagsstyrning som är ganska samstämmig med 

Danielson et al och intressentteorin.
124

 Ceasar hade dock ett annat synsätt, han såg endast att 

företaget ska rikta in sig på maximering av aktieägarvärdet.  

 

Orsaken till att intressentteorin föredrogs, visade sig egentligen inte grundat på samma tanke 

som Danielson et al hade gällande ansvar gentemot övriga intressenter. De flesta av 

analytikerna menade att tillväxt var det viktigaste för dem när de analyserade bolag, vilket kan 

hanteras bättre om de har en bredare syn på vilka de ska tillmötesgå intresset för.  

 

Däremot tycker fyra av analytikerna inte alls att bolagen har något direkt ansvar gentemot 

övriga intressenter till bolaget som Danielson et al anser. Erik berättade dock att han värdesatt 

bolag som tar ansvar för personal, då han menar att en bättre moral kan upprätthållas, som är 

fördelaktig på lång sikt. Ökat förtroendet för bolagen gentemot analytiker är om de tar ett 

större ansvar för flertalet intressenter var det endast Erik som ansåg.  

 

Samtliga av analytikerna var överens att det naturligtvis är viktigt att inte anställa exempelvis 

barn som arbetare, men att följa rådande lagstiftning är tillräckligt. Fyra av respondenterna 

skulle inte belöna företag på något sätt om stora resurser tilldelades externa intressenter. 

Snarare skulle detta ses som en kostnad, och därför som något negativt för värderingen. Erik 

tyckte dock att en stärkt moral kunde återspeglas i löneökningar, vilket han kunde se som 

något som stärkte förtroendet till företaget. 

 

Med detta synsätt ansluter de sig på ett sätt åt Friedmans argumentation, att företagens uppgift 

är att maximera aktieägarvärdet, allt annat är slöseri av aktieägarnas pengar.
125

 Dock menar 

de, att ansluta sig till Friedmans maximering av aktieägarvärdet, riskerar att styra bolagen till 

giriga och kortsiktiga affärsverksamheter,
126

 vilket är till kraftig nackdel för bolagens 

förtroende enligt alla analytiker förutom Ceasar. Han anser att alla som väljer att placera 

kapital på First North ska vara medvetna om den stora risken, och att giriga företag alltid 

kommer existera. Men att det är viktigt att investerare kollar upp noggrant i vilket bolag de 

investerar i, ansvaret menar Ceasar ligger hos den enskilde investeraren. Övriga respondenter 

säger att bolagen som har väldigt offensiva framtidsprognoser, samt olika simuleringar som 

visar på stora vinster ofta har en avsaknad av strategi gällande hur detta ska uppnås. Bertil 

säger att exempelvis företag som menar att de ska sälja stort i Kina, många gånger är bra 
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bevis på detta. Genom storsinta försäljningsprognoser försöker bolagen locka till sig kapital. 

Då han är medveten att det är extremt svårt att lyckas, kan det vara ett varningstecken att det 

är något misstänksamt på gång. Bolagen lockar med Kina, för att själva förse sig med 

investerares nyfikna kapital.  

 

Alla utom Ceasar har en liten försiktigare syn på hur enkel tillväxt är att uppnå. Särskilt Bertil 

och Erik ser gärna att tillväxten sker stegrande och enligt plan. Detta är bästa sättet för att 

lyckas växa på sikt menar de. Bertil nämner att tillväxten utomlands bör starta i Norden, inte i 

Kina. Adam nämner också att trovärdigheten för honom ökar om han kan följa företagens 

tillväxt. 

 

För att undvika bedrägerier föredrar analytikerna bolag som använder sig av en mer 

intressentinriktad bolagsstyrning. De menar att risken minskar för att utsättas för detta om de 

jobbar med övriga intressenter och genom att en ömsesidig relation skapas. Med närmare 

samarbete med fler intressenter framkallas också en bättre insyn, vilket gör det svårare att 

förmedla en falsk bild av företagets affärsverksamhet. 

 

I samstämdhet med Freeman
127

, som framhåller Google, eBay och J&J som framgångsrika 

företag mycket beroende på dess nära samarbete med sina intressenter, beskriver analytikerna 

betydelsen av att driva företaget som en del i något större. Respondenterna framhäver att 

orsaker bakom framgång inte ligger fokuserade på endaste punkt. Analytikerna uppger att det 

är väldigt många områden som de små bolagen ska kunna behärska, för att klara av en kraftig 

tillväxt, vilket underlättar med ett samspel med flera intressenter. 

  

Endast en analytiker hade maximering av aktieägarvärdet som företagens primära mål, övriga 

respondenter hade dock ett annorlunda synsätt på hur de såg på bolagens verksamheter. De 

menade inte att bolagens effektivitet skulle minska även om de har ett flertal mål uppsatta vad 

de skulle jobba efter. Tvärtemot Jensen
128

, som menar att företagen endast kan ha ett mål 

uppsatt, säger fyra av analytikerna att målen inte är uteslutande, utan snarare är komplement 

till varandra för att uppfyllas. Tre av analytikerna vill dock höja en liten varningsflagga för att 

det naturligtvis inte alltid behövde vara så. Särskilt vissa bolag som är drivna av hängivna 

entreprenörer, och inte har mycket annan kunskap gällande bolagsstyrning. Dessa menar 

analytikerna ibland inte riktigt förstår vad som generar aktievärde, och att tillväxten kan ske, 

men dock inte åt något håll som analytikerna önskar se. För dessa kan en mera klart definierat 

mål vara uppsatt som maximering av aktieägarvärde vara mer passande. 

 

I likhet med Jensen
129

 så ser alla utom Ceasar också nackdelar med att maximering av 

aktieägarvärdet inte ger någon vägledning hur detta ska göras, samt att fokusering hamnar 

ofta på dagens aktiekurs och inte framtidens. Adam är genomgående väldigt kritisk till 

bolagsstyrelser som förväntar sig snabba ökningar av aktievärdet, samt plockar ut stora 

vinster genom bolaget. Han menar att det kan ta väldigt många år innan företagen lyckas bli 

stora, och vägen fram till dess kommer inte innebära någon större lyx för styrelsen. 
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6.1.2 Dubbla budskap 

De flesta analytiker verkar väldigt positiva till det breda förhållningssättet som 

intressentteorin erbjuder, även om de ser det mer som en nödvändighet för tillväxt istället för 

något ansvarsfullt omhändertagande. Men under samtalets gång kunde vi också skönja en 

förändring bland några av analytikerna. När vi egentligen talade om andra ämnen, så framkom 

det att respondenterna blir utvärderade på ganska kort basis, ofta 6 till 12 månader. Detta gör 

att vissa av bolagen som de ger köprekommendationer på, kan egentligen vara bolag som de 

inte tror kan vara framgångsrika på sikt, och tvärt om. De poängterar att de utvärderas på hur 

skickliga de är att pricka rätt mellan ett kort tidsintervall, och inte på någon längre sikt. Dock 

understryker tre av dessa, att kunderna som använder analyserna ofta behåller aktierna längre 

än exempelvis sex månader, vilket gör att de ändå försöker hitta bolag som de också tror på 

längre sikt än deras egna rankingintervall. 

 

Naturligtvis kan det bli problematiskt för bolagen själva att tolka analytikernas budskap, då de 

verkar ha har två agendor. Men det viktigaste för att undvika att bli ett offer i media och bland 

analytikerna menar de själva är att våga stå fast vid sin ursprungliga strategi. Om bolaget visar 

tecken på förändrade strategier och inriktningar bara för att aktiekursen pendlar upp och ner, 

ser analytikerna detta som en avsaknad grundtro på det egna företaget. Analytikerna 

framhäver att kontinuitet är något fundamentalt för en trovärdig förvaltning. Vid oroliga tider, 

exempelvis vid börsnedgångar menar en majoritet av analytikerna fördelen med att ha en 

intressentorienterad bolagsstyrning. Då har de vanligtvis en mer detaljerad strategi lagts upp, 

som gör att bolagen klarar svängningar bättre.  

 

Samtidigt finns det två analytiker som säger att de jobbar jämt på ganska kort basis, och att 

deras anställning beror på hur väl de lyckats träffa av bolagen, oavsett hur de går för bolagen 

på sikt. 

 

Detta tror vi är ett viktigt att bolagen är medvetna om, att olika analytiker har lite olika 

horisonter de ger rekommendationer på. Dock tycker vi att bolagen kan se detta som något 

positivt. Bertil tycker vi beskriver en blandning av de båda angreppssätten bra. Han säger att 

långsiktig tillväxt är något väldigt bra, men att tillväxt samtidigt inte får stå för sig självt utan 

ska kunna ge ökat aktieägarvärde. Om företagen lyckas skapa en balans mellan de båda 

teorierna så upplever vi det något som analytikerna kommer belöna både på kort, men 

framförallt på lång sikt. 

6.2 Intern bolagsstyrning 

6.2.1 Styrelsemedlemmar i ledningen 

Fyra av respondenter var eniga om att styrelsen och ledningen egentligen ska hållas så separat 

som möjligt, vilket också är i enlighet med Beasly et al.
130

 Orsaken till denna syn, har sin 

grund i två avseenden, enligt analytikerna. Dels för att förhindra kortsiktigt tänkande, samt att 

få en vidgad syn på företagsamhet i styrelsen. Det har enligt analytikerna, förekommit gott om 

exempel om bolag listade på First North som haft onödiga utdelningar, för att bara kort 

därefter göra nyemissioner samt ökat sina egna löner. Gällande vidgad vy, är det tre som 

tydligt beskriver hur företaget måste hantera ett flertal olika affärsområden, för att klara av 

detta, är det fördelaktigt att ha en blandning mellan ledning och styrelse. 

 

                                                 
130

 Beasley M.S., “An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director 

Composition and Financial Statement Fraud” Accounting Review  (1996) 



41 

 

Dock menar analytikerna att det kan finnas tillfällen då kompetensen är mer avgörande än 

själva oberoendet. Särskilt i bolag som tekniskt är väldigt avancerade, där behöver inte 

förtroendet sjunka bara för att sammansättningen är koncentrerad. De menar, att om allt för 

många från ledningen skulle plockas bort, skulle styrelsen kunna fatta beslut som inte är bra 

för bolaget, vilket innebär att en extern rekrytering skulle kunna ses som något negativt. I 

likhet med Kaufman som menar att en majoritet av oberoende styrelseledamöter minskar 

sannolikheten för giriga handlingar, men att det samtidigt leder till kompetensförlust, som kan 

visa sig vara lika missgynnsamma för bolaget som girighet.
131

 

 

Analytikerna verkar således inte sätta allt för stor vikt på förhållandet i sammansättningen 

mellan ledning och styrelse. Detta återspeglar också den akademiska forskningen, som visat 

på både för och nackdelar med externa styrelseledamöter utan att nå konsensus på vad som är 

bäst. 

 

Men det finns tillfällen som analytikerna blir misstänksamma. Personer som kategoriskt suttit 

i bolag som visat sig handla kortsiktigt och girigt tidigare, kan inte åter starta upp bolag med 

en sammansatt styrelse och ledning. Flertalet av analytikerna menar att de försöker hålla sig 

på avstånd från dessa personer. Men samtidigt berättar analytikerna att välkända 

affärsmän/kvinnor med god historik som gör affärer med dessa kan återskapa ett företags 

förtroende, men då ska styrelsen i väldigt stor omfattning vara extern.  

 

Denna beskrivning illustrerar att bolag som har dåligt rykte, med fördel ska anställa externa 

styrelsemedlemmar, då detta är nästan enda sättet att väga upp en trasslig historik. Men att 

företag som redan har ett förtroende, kan fortsätta med en ganska valfri sammansättning utan 

att det påverkar förtroendet negativt. 

 

En annan synpunkt som dök upp bland analytikerna var att även om sammansättningen 

mellan ledning och styrelse inte sågs som något negativt per definition, så var det ofta något 

som kunde bli konsekvensen av det. Bertil uttryckte det rakt då han sa att det kan bli så att 

visa företag kör sitt eget race, och utelämnar övriga intressenter. Detta är i samstämdhet med 

Beasley som menar om fler externa styrelseledamöter rekryteras, så kommer fler synsätt in, 

vilket anses som något positivt.
132

 I denna bemärkelse så visar det sig ofta, att plocka in en 

mer heterogen sammansättning mellan ledning och styrelse ger ett ökat förtroende gentemot 

analytikerna. 

6.2.2 Kompetenser i Styrelsen 

En lång erfarenhet beskrivs av samtliga medlemmar som den absolut viktigaste egenskapen 

om ett bolag ska klara av att växa från ett litet till ett stort bolag. Analytikerna menar att resan 

är lång och svår, och för att klara av den är det viktigt att någon i styrelsen gjort den tidigare. 

Trots att erfarenhet beskrivs som något avgörande, är det många styrelser som har en 

avsaknad av detta. Analytikerna upplever att bolagen på First North ofta verkar se vänskap 

som det mest betydelsefulla vid rekrytering istället. Enligt Alvesson så finns det ett begränsat 

antal människor som cirkulerar bland de olika styrelserna, och att vänskapen har stor 

betydelse om man kommer in i en bolagsstyrelse.
 133

 Bland bolagen på First North verkar det 

dock inte vara en begränsad skara, utan snarare mer baserat på vänner till de olika grundarna. 
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Analytikerna är väldigt misstänksamma mot bolag där en person fritt styr, de uppger att detta 

ofta är förenat med dåligt affärsmannaskap, och inte är något de vill vara delaktiga i. Ofta är 

de rekryterade dessutom ganska snarlika gällande erfarenheter, kön och ålder enligt flertalet 

analytiker. 

 

Watson har visat att styrelser med homogen komposition presterar sämre än bolag som har 

heterogen styrelse.
134

 Detta är något som också beskrivs av analytikerna. Den långa resa 

företagen ska göra, berättar analytikerna inte bara kräver erfarenheter, utan också många olika 

färdigheter. De menar att styrelser måste hantera flera olika delar som exempelvis försäljning, 

reklam, produktion, logistik etc. För att klara av allt detta så måste personer med olika 

bakgrund plockas in. Styrelser med en avsaknad av detta, har analytikerna väldigt svårt att se 

hur en omfattande tillväxt ska äga rum. 

 

Analytikerna medger dock att ett visst överseende finns med företag som plockar in bekanta, 

då det kan stå företaget dyrt att plocka in folk som de inte vet något om. Att rekrytera 

personal till styrelsen för bolag listade på First North, är enligt analytikerna betydligt svårare 

än att anställda folk till bolagsstyrelser på Stockholmsbörsen. 

  

Ingen av analytikerna nämner dock att det finns direkta fördelar med att ha en mer homogen 

styrelse. Utan vid homogena styrelser ses det i mer eller mindre utsträckning som någon som 

inte är bra, men att det tillåts förekomma. Bhagat et al menar dock att styrelsen blir mer 

engagerad och att beslut snabbare drivs igenom om styrelsen är homogen, vilket är en stor 

fördel för företag som opererar i en miljö där många snabba beslut måste fattas.
135

 Detta 

skulle kunna ses som att en viss misstro existerar i botten till bolagen på First North, och att 

dessa kan på olika sätt kan minska, men att det i grunden finns ett ganska starkt tvivel bland 

analytikerna. 

6.2.3 Ägande 

Samtliga analytiker tycker det är en självklarhet att företagsledningen ska äga aktier, detta för 

att det symbolisera en tro på företaget och dess potential. Skulle det förekomma ett svagt 

ägande utav aktierna faller förtroendet för bolagen och analytikerna riktar direkt en 

misstänksamhet mot företaget.  Navissi et al visar att när styrelsen och ledningen äger en stor 

andel utav aktieposterna antas det bidra till att maximera aktieägarvärdet.
136

 

 

Det finns också nackdelar när grundaren har för stora innehav, ibland upp till 60 % av 

bolaget. Analytikerna menar att det blir en väldigt olikvid handel med aktierna, varför en 

försäljning skulle gynna både handeln och företaget. Samtidigt finns det en misstänksamhet 

när ett stort antal aktier säljs av. Det tolkas av analytikerna som att dessa vet av någon negativ 

nyhet som inte övriga intressenter inte är medvetna om, vilket gör att analytikerna blir 

fundersamma. Men om ägaren sitter kvar på sitt stora innehav kan det också tolkas som att 

han tror på bolagen, vilket naturligtvis ses som något positivt. En god kommunikation måste 

etableras för att klargöra eventuella frågor som kan uppstå kring detta betonar samtliga. Detta 

belyses mer i nästa avsnitt. 
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Till skillnad från teorin så menar tre av analytikerna att bolagen går in i för riskabla projekt. 

När grundarna av bolaget besitter stora andelar av aktierna, så kan det förekomma att de 

berättar att de ska etablera försäljning i olika länder. Vilket motsätter Alvesson et al och Katz 

et al som menar att företag med stor ägarandel av ett fåtal personer leder till att företagen är 

försiktigare i sina expansionsplaner.
137

 Orsaken till detta är dels att analytikerna ser det som 

att bolagen försöker blåsa upp värdet kraftigt med att signalera stora försäljningar, vanligtvist 

i Kina. Men framförallt för att de finns en misstro att bolaget skulle klara av en 

utlandsetablering.  Mot bakgrund av detta så efterlyser analytikerna en mera försiktig 

tillväxtsyn, i den mening att de först ska etablera sig i Sverige, och därefter i de nordiska 

länderna. 

 

När det kommer in institutioner som ägare till bolagen medverkar det till ett ökat förtroende. 

Analytikerna ser detta som en kvalitetssäkring, då institutionerna förvaltar andras pengar, 

vilket gör att de måste vara särskilt försiktiga med dem. Adam ser mest positivt på detta och 

motiverar det med att institutioner gör noggranna genomgångar av bolagen innan de placerar 

sina pengar. Erik är i grunden positiv till institutionella investerares insteg i bolag. Men 

samtidigt säger han att det ibland endast stiger in med pengar, och inte så mycket annat. 

Vilket innebär att betydelsen med institutionella investerare minskar med tiden. 

 

David berättar också att det finns olika placeringshorisonter bland de olika institutionerna, 

vissa med korta horisonter, vilket han inte är så förtjust i. Detta kan leda till kortsiktig 

uppumpning av bolagets värde, varefter de kliver ut, och kvar lämnas ett bolag med tomma 

löften.  Navissi beskriver denna tvådelade sanning bakom institutioners olika agendor.
138

 Men 

Erik är inte lika orolig över detta som David. Han menar att institutioner som gått in i bolagen 

är i princip fast många gånger, att en stor utförsäljning snabbt är i princip omöjlig beroende på 

aktiernas olikvida handel. Vilket också är en av orsakerna varför han är så positiv till 

institutionella investerare. Det leder indirekt, enligt några av analytikerna att de kommer sitta 

som ägare i flera år framöver, vilket är en säkring att ett kortsiktigt handlande från bolagens 

sida ska undvikas. Därigenom stärks analytikernas förtroende till bolagen. Ännu en fördel 

som nämns är om institutionernas tillsätter styrelsemedlemmar, då tillkommer också en ökad 

kompetens in som kan vara till stor fördel till bolagen. Dessa brukar ofta ha goda kontaktnät 

och bred kunskap om vad aktieägare vill se, som är till stor fördel för aktieägarna enligt 

analytikerna. 

6.2.4 Öppenhet 

Som vi nämnde i inledningen är förtroende avgörande för hur lönsamt ett företag kan bli. 

Nobelpristagare Stiglitz et al menar att om en partner inte har tillräcklig information om den 

andre, så blir det svårt att göra affärer.
139

 Mycket av den negativa kritiken som riktats mot 

First North handlar just om brist på information. Trovärdighet bygger enligt analytikerna på 

att man kan följa bolagets utveckling. Analytikerna är sin helhet kritiska hur 

kommunikationen från bolagen går till.  

 

Det som retar upp analytikerna mest är när företag målar upp stora försäljningsprognoser som 

de senare inte kan leva upp till. Analytikerna har förståelse för att det kan uppstå missar, men 
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att dessa naturligtvis måste kommuniceras.  Det kanske viktigaste menar analytikerna är att de 

kan följa bolagets utveckling, se olika delmål uppfyllas. Detta gör det mycket enklare att 

utvärdera företaget och se hur det kommer gå framöver. Analytikerna tycker också att det ska 

framgå mer detaljerad information, exempelvis vart vinsterna tagits hem, vart försäljning ägt 

rum etc. En annan sak de störde sig på var bolag som förändrade redovisningsstandard, detta 

ledde ofta till många frågor och väckte en stark misstro mot bolagen väcktes. 

 

Analytikerna tycker sig se att bolag som presterar dåligt, eller har tveksamma prognoser ofta 

verkar vara svåra att få tag i, och att informationen som publiceras är i princip obefintlig. 

Spence beskriver orsakerna bakom detta, att den som sitter inne med information som ligger 

under förväntan, försöker avhålla denna från andra.
140

 Men analytikerna menar att detta är det 

sämsta sättet att förebygga att ett förtroende ska raseras. De menar att genom vara så öppna 

som möjligt, så kan informationssymmetrin minska, vilket också leder till att 

misstänksamheten mot bolagen minskar. Eller som Bodie et al menar, den företagsspecifika 

risken minskar.
141

 

 

Studier har också påvisat att det finns en korrelation mellan öppenhet och resultat, detta 

beroende på att det inte finns lika mycket negativ information att dölja för öppna företag.
142

 

Detta upplevs som särskilt viktigt bland analytikerna som följer bolag listade på First North. 

De menar i enlighet med Chen et al som menar att små listor är det färre analytiker som följer, 

vilket leder till att informationsasymmetrin därför är större än bolag på större listor.
143

 Till 

detta ska också läggas till att små bolag också är mer riskabla. Detta menar analytikern också 

är orsaken varför ett stort ansvar vilar på företagen att publicera stora mängder information.  

 

För att minska informationsasymmetrin som påverkar analytikernas bedömningar i stor 

omfattning har forskare lagt fram förslag. Davis et al menar att olika aktieägarträffar kan äga 

rum där bolaget både träffar samtliga aktieägare och pratar öppet om valfritt ämne om det som 

aktieägarna undrar över. Men att de också kan bjuda in enbart de större aktieägarna enskilt, 

där de också kan gå igenom bolagets strategier och framtidsutsikter.
144

 Informationsträffar var 

något som analytiker var positiva till. Där skulle de kunna ställa sina frågor till styrelsen och 

reda ut eventuella oklarheter. Adam har sett vissa företag verka på detta sätt, vilket han enbart 

tycker är positivt. Han menar att många frågor har kunnat redas ut, vilket är till fördel för både 

företag och analytiker. Andra fördelar som han såg med möten, var att styrelsen skulle kunna 

ta till sig kunskap från aktieägare, och lyssna på deras tankar, som kan vara till gagn för 

bolagets aktieägare. 
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7. Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenterar vi uppsatsen slutsatser, samt att vi ger förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

 

Syftet med uppsatsen har mot bakgrund av det stora misstroende som riktats mot First North 

varit: 

 

Genom empiriska studier öka förståelsen för oberoende analytikers åsikter till bolag listade 

på First North. Med denna information ska vi visa på vilka ageranden listade bolag på First 

North kan göra för att stärka sitt förtroende gentemot investerare. 

 

Nedan redovisas våra resultat: 

Extern bolagsstyrning 

Det externa förhållningssätt som ansågs bäst bland analytikerna var att se på företagsamhet ur 

ett brett perspektiv med ett primärt syfte att skapa en uthållig ekonomisk tillväxt. Företag som 

ser sig själva i en del av ett större sammanhang, kan på ett bättre sätt tillämpa bolagsstyrning 

som passar för tillväxt. Med att se på företagsamhet ur flera perspektiv, kan företag nå de 

kriterier som är viktiga för att klara av tillväxt för småbolag. Flera målsättningar ses inte som 

motsättningar, utan istället som kompelementära.  Samtidigt menar analytikerna att företagen 

inte har något ansvar gentemot sina intressenter, utan att intressenterna snarare ska användas 

som ett verktyg för tillväxt, än som något som de måste ansvara för. 

Styrelsemedlemmar i ledningen 

Analytikerna kunde inte samstämmigt säga någon särskild sammansättning som var att 

föredra framför någon annan. Rent generellt ansåg de att ledningen inte har något i styrelsen 

att göra, men på grund utav att bolagen är små och företagsverksamheterna är diversifierade, 

så kan ingen ultimat sammansättning preciseras. För bolag som det riktats misstänksamhet 

mot, är det att föredra att försöka minska antalet personer från ledningen i styrelsen. Generellt 

kan det sägas att förtroendet ökar desto färre från ledningen som sitter i styrelsen. Det behöver 

dock inte alltid vara så, i tekniskt mycket avancerade bolag, så kan ett större antal från 

ledningen sitta med i styrelsen, utan att förtroende sjunker. 

Kompetenser i styrelsen  

Den mest centrala kompetensen i styrelsen ansåg analytikerna vara erfarenhet. Detta beroende 

på att det är många och komplicerade beslut som måste fattas när bolagen är små, och att det 

därför är nödvändigt att någon i styrelsen gjort det förut. Vidare ansåg analytikerna att en mix 

av andra kunskaper var nödvändigt för att uppnå tillväxt. En komplimenterande styrelse var 

att föredra framför homogena. Ingen av analytikerna nämnde att homogenitet kunde påskynda 

beslutsprocessen, utan detta sågs mer som ett hot mot tillväxten. 

Ägande 

Samliga analytiker ansåg att styrelsen borde inneha aktier, dock inte för mycket. En likvid 

handel av aktierna var något som analytikerna tyckte bidrog till en ökad trovärdighet. Orsaken 

att ett innehav ansågs viktigt, var att styrelsen jobbade mer effektivt. Dock framkom det att 

analytikerna ansåg att företagens verksamheter kunde satsa på för riskabla projekt. Detta sågs 

som något negativt bland analytikerna som menade att kompetensen oftast inte var 
tillräcklig bland bolagen på First North, för att klara av omfattande projekt. Detta sågs mer 
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med misstänksamhet, då analytikerna såg en stor risk att företagen försökte locka till sig 

kapital, som skulle användas på ett sätt som inte var fördelaktigt för aktieägarna. 

Institutionella investerare sågs som något positivt, då det signalerade att bolagen klarat av en 

omfattande granskning, och att institutionen ansåg att bolaget kommer generera avkastning på 

sikt. 

Öppenhet 

Investeringar är alltid en risk menar analytikerna, men för att minska denna, är det viktigt att 

omfattande information finns att tillgå. När det är svårt att tillgå information om bolagen, så 

skapas det ett misstroende. Om detta också följs upp med uppblåsta prognoser som inte följs, 

är detta det bästa sättet att rasera ett förtroende. Något som analytikerna önskar se mer av, är 

träffar med företagen där frågor kan ställas. Genom detta så menar respondenterna att en stor 

del av misstänksamheten skulle minska, vilket skulle vara företagen till fördel. Vidare menar 

analytikerna att bolagen vid träffar kan ha en dialog med analytikerna, där de berättar om 

framtidsplaner, samt att analytikerna själva kan komma med förslag, som kan vara bolaget till 

nytta. 

Förslag till vidare forskning 

En undersökning som fokuserar på enskilda branscher anser vi skulle vara intressant i studier 

gällande förtroende på First North. I och med att bolagen på First North skiljer sig markant 

gällande företagsinriktning så finns stora olikheter om vad som anses vara bäst lämpat mellan 

olika företag. Med en fokusering på enskilda branscher så kan bättre preciserade 

rekommendationer ges till de enskilda bolagen på vad som kan stärka deras förtroende.  

 

I vår studie har vi använt oss av mer generella frågor på hur bolagsstyrning ska kunna utövas, 

men det skulle vara välkomnat att se forskning på mer företagsspecifika frågor, exempelvis 

finansiell struktur. För att genomföra detta måste forskning ske på bolag inom en viss 

bransch, då bolagens verksamhetsområde har stor inverkan på exempelvis den finansiella 

strukturen. 
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Bilaga 1 

 

Skillnader i inträdeskrav för den NASDAQ OMX Nordics huvudmarknad och 

NASDAQ OMX First North 

 

 

 

Den Nordiska Listan   NASDAQ OMX First North 

 

 

Källa: Nasdaq OMX – www.nasdaqomx.com/listingcenter/firstnorth/fnormm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ett prospekt måste upprättas, publiceras och 

godkännas av berörda myndigheter före 

notering 

 

Prospekt krävs endast när värdepapper 

erbjuds till allmänheten 

Jurdisk granskning Granskning av Certified Adviser 

Noteringsgodkännande av 

noteringskommittén 

Kontrollerat a Certified Adviser och godkänt 

av Stockholmsbörsen 

Tillräcklig operativ historik, inlusive                                                                                

tre års rapporter 

 

Krävs ej 

Krav på dokumenterad lönsamhet                                                                                 

eller tillräckliga finansiella resurser 

Krävs ej 

Minst 25 procent av aktierna i allmän ägo Tillräckligt antal aktieägare och minst 10 

procent av aktierna i allmän ägo, eller en 

tilldelas likviditetsgaranti                                                                  

Lägsta marknadsvärde är 1 MEUR Inget lägsta marknadsvärde 

Krav rörande bolagets administration Bolagets administration stöds av Certified 

Adviser 

Iakttagande av kod för bolagsstyrning Krävs ej 
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Bilaga 2 

Intervjumall 

Företagsinriktning 

Vad är företagens viktigaste målsättning enligt dig? 

Hur upplever du företagens framförhållning? 

Anser du att det är viktigt att kunna följa företagens prognoser? 

Hur påverkas värderingen gällande företagens framtidsplaner? 

Upplever du, att företagens framtidsprognoser är allt för positiva eller negativa? 

Vad är bäst av just nämnda prognoser? 

Upplever du att företagen har ett tillräckligt brett synsätt för att drivas som bolag? 

Upplever du att bolagen driver sin verksamhet som en del i en bredare gemenskap, så som 

leverantörer, kunder, etc. eller i ensamhet? 

Hur påverkas din värdering av detta? 

Vilka mål bör ett företag ha? 

Finns det något område du upplever företagen har störst fokus på? Överdrivet? 

Bolagsstyrning 

Styrelsemedlemmar i ledningen 

Hur anser du att fördelningen mellan styrelsen och ledningen ska se ut? 

Hur påverkas din värdering av fördelningen? 

Är det någon skillnad beroende bransch? 

Vad anser du som viktigast i en styrelse, kompetensen eller oberoendet? 

Är etiskt handlande lika viktigt för dig som resultatet? 

Kan du tänka dig ge goda rekommendationer till bolag du misstänker sköter sig oetiskt? 

 Kompetenser i styrelsen 

Hur viktig är styrelsen när du tittar på ett bolag? 

Vilka kompetenser önskar du se?  

Om du skulle ranka dessa, vilka anser du som viktigast? 

Är det någon särskild kompetens du saknar extra mycket bland styrelserna i bolag listade på 

First North? 

Finns det någon särskilt som drar till sig misstänksamhet när du tittar i styrelserna? 
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Är det någon särskild mix av medlemmar du önskar? 

När bolag rekryterar styrelsemedlemmar, finns det enligt dig bolag som i stor utsträckning 

letar efter likasinnade istället för kompetenser? Om ja, hur påverkar det din värdering? 

Ägande 

Hur ser du på att styrelsemedlemmar äger aktier i företaget? 

Om positivt, finns det något negativt med stora innehav bland styrelsemedlemmarna? 

Finns det någon undre eller nedre gräns du önskar se? 

Kan innehaven vara för stora? Hur påverkar det? 

Hur ser du på institutionella investerar i bolagen? 

Ser du någon skillnad mellan bolag som har en styrelse med stora aktieinnehav, jämfört med 

bolag som inte har det? 

Öppenhet 

Förmedlar företagen tillräcklig information till dig? 

Hur påverkas din värdering av detta beteende? 

Är det någon sorts information som inte förmedlas lika bra som andra?  

Vad tror du det beror på? 

Finns det något sätt att reducera denna asymmetri? 

Upplever du det som att bolag vill, men inte förstår hur man gör, eller att det finns ett 

medvetet val med innehållandet av information? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


