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Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att undersöka, såväl teoretiskt 

som praktiskt vilken roll IR spelar på den svenska aktiemarknaden. 
 

Vi vill öka förståelsen för dess roll på aktiemarknaden och vi bör 
kunna dra slutsatser om hur informationen från IR används och vilket 
värde den tillmäts av mottagare och av givare.  

 
 
Metod:         Uppsatsen är en kvalitativ studie som framför allt bygger på 

information från en enkät skickad till investerare samt djupintervjuer 
med företagsledare. Vi använder också data från IR-symposium 2002. 
Utifrån teorier analyseras sedan det empiriska materialet. 

 
Slutsatser:  Undersökningen lyfte fram att Investor Relations roll är 

mångfacetterad och komplicerad. Den främsta motsättningen ligger i 
dess roll som förtroendeskapare samtidigt som den har en 
marknadsföringsroll. 

 
En annan upptäckt  som gjordes var att IR:s verksamhet ibland blir av 
selektiv och kurspåverkande karaktär och att denna företeelse i vissa 
fall är direkt relaterad till uppdelningen mellan ägare och ledning och 
en produkt av de problem som kallas agentproblem. Således kan IR:s 
verksamhet ses som en agentkostnad och som en effekt av det 
kontrollbehov som uppstått ur uppdelningen mellan företag och 
investerare. IR blir särskilt en agentkostnad då informationen används 
för att påverka investerarnas eller börskursens beteende.  
 
Vi har även kunnat se ett tydligt mönster att investerarna anser att IR 
kommer att få en ökad betydelse även i framtiden. Dess roll idag 
uppfattar vi som en kombination av marknadsföring och 
informationsförmedling samtidigt som IR kan ses som en nödvändig 
agentkostnad.
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1 Inledning 
 

 

Detta kapitel introduceras ämnet Investor Relations. Det ger en bakgrund till den problematik 

som kommer att behandlas i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Investor Relations historia 
 
Investor Relations, hädanefter kallat IR, har sitt ursprung i USA. Det amerikanska företaget 
General Electric startade 1953 ett program för att förbättra kommunikationen med företagets 
aktieägare. Detta program kom man att kalla för ”Investor Relations” (Lake & Graham, 
1990). Andra företag följde därefter General Electrics exempel då man insåg vikten av en 
korrekt kommunikation till aktieägarna.  
 
I Sverige började IR först att ta fart under 80-talet. Det var främst företag, representerade på 
utländska börser som utvecklade IR-program eftersom framför allt den amerikanska 
marknaden ställde mycket höga krav på företagens informationsgivning. Idag har många 
företag utarbetade IR-program och dess betydelse för företagen ökar allt mer (Marston & 
Straker, 2001).  
 
1.1.2 Definition av IR  
 
I litteraturen förekommer en del olika definitioner av IR. NIRI1 (1994) definierar IR som:  
 
”En ‘corporate marketing activity’ som kombinerar disciplinerna kommunikation och finans, 
samt ger nuvarande och potentiella investerare en noggrann och riktig bild av ett företags 
prestation och prospekt.” 
 
Mahoney (1991) har en liten annan syn på IR och beskriver IR som följande: 
 
”Investor Relations är klassisk marknadsföring. Den har alla ingredienser: forskning för att 
fastställa målgrupp och förstå vad som får dem att köpa dina aktier; designande av  
operationella förbättringar för att göra företaget mer attraktivt; förfinande och testande av 
kommunikationsmeddelanden och medium, mätande av resultat och förfinande av processen 
att övervinna svagheter och öka användandet av det som fungerar bäst.” 
 
Marston & Strakers (2001) definieras IR som: 
 
”Ledningen av relationen mellan ett företag noterat på börsen och aktieägarna eller de 
potentiella aktieägarna.” 
 

                                                           
1 The National Investor Relations Institute (www.niri.org), vars syfte är stödja personer verksamma inom IR. 
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1.1.3 Definition av aktiemarknaden 
 
Aktiemarknaden är en del av kapitalmarknaden (Hagerud, 2002). Aktiemarknaden består som 
alla marknader av säljare och köpare. På både sälj - och köpsidor finns såväl privatpersoner 
som institutioner och företag. På aktiemarknaden handlar man i huvudsak med aktier. Aktier 
representerar delägandet i ett företag. En akties värde bestäms delvis av förväntningar på 
framtida avkastning. I marknadsföringen av en aktie blir det därför centralt att informera om 
den förväntade utvecklingen (Edenhammar et al., 2001). För att säkerställa att beslut tas på 
rättvisande grunder är aktiemarknaden omgärdad av en mängd regler och föreskrifter (se 
4.1.1).  
 
Mäklare och sell side analytiker utgör en del av aktiemarknaden. Mäklarna besöker stora 
placerare och ger förslag till aktieaffärer. Analytikerna förser mäklarna med analyser. 
Analytikerna är egentligen inga säljare men de bifogar ofta en rekommendation till sina 
analyser; köp, sälj eller behåll. Därför har även de en avgörande roll för aktiens utveckling 
(ibid.). 
 
Insitutionerna utgör en annan stor del av aktiemarknaden. Till institutioner räknas 
investmentföretag, stiftelser, försäkringsföretag samt fonder så som pensionsfonder och 
aktiefonder (Hedlund et al., 1985). Institutionerna består av buy-side analytiker och 
fondförvaltare. Institutionerna har ofta en egen analysverksamhet. Institutionernas analytiker 
hämtar sin information genom företagskontakter, branschstatistik samt kontakter med kunder 
och leverantörer. Analytikerna förmedlar sedan sin information till fondförvaltarna som fattar 
investeringsbesluten.  (Edenhammar et al., 2001) 
 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund2 är en annan aktör på aktiemarknaden. Det är en 
självständig intresseorganisation för enskilda privatpersoner som sparar i aktier. 
Privatpersoner utgör även de en del av aktiemarknaden. 
 
1.1.4 Varför är Investor Relations intressant att studera? 
 
Under det senaste decenniet har svenska börsnoterade företags ägarstruktur kraftigt 
förändrats. Det utländska ägandet har under flera år i rad ökat på Stockholmsbörsen. Från en 
andel av börsvärdet på 8,3 procent 1991 steg andelen av det utländska ägandet till 39,2 
procent vid årsskiftet 2000/2001, enligt siffror från SIS Ägarservice.  
 
Den finansiella markanden är idag global och ägandet av börsföretag internationaliseras i rask 
takt. Denna utveckling har lett till att företagen får allt större uppmärksamhet och kraven på 
företagens informationsutgivning har hårdnat (Marston & Straker, 2001). Olika regler gäller 
på olika internationella marknader vilket ytterligare ökar komplexiteten för företagen. 
Information sprids idag mycket snabbt av elektroniska källor så som Bloombergs och Reuters. 
Positiva så väl som negativa nyheter kommenteras av elektroniska tidningar och media har 
fått en alltmer betydande roll.  
 

                                                           
2 www.aktiespararna.se 
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Trycket på företagens IR-funktion har ökat och företagen behöver lägga allt fler resurser på 
att vårda sina existerande aktieägarrelationer samt att attrahera nya investerare. Detta beror 
framför allt på den ökade konkurrens om investerares pengar som börsnoterade företag idag 
möter (Marcus & Wallace, 1997). Dessutom har distansen mellan företagsledning och 
aktieägare ökat på grund av det ökade utländska ägandet vilket kan tänkas ha skapat ett ännu 
större behov av IR. 
 
Förekomsten av IR-avdelningar har ökat markant sedan tidigt 80-tal. År 1983 hade endast två 
svenska företag egna IR-avdelningar och 1996 hade siffran stigit till 39 företag (Adrem, 
1999). Idag har ca 25 procent av alla svenska börsnoterade företag en IR-avdelning (Inga 
Lundberg, IR-symposium, 18-11-02). Att det bara är 25 procent som har en IR-avdelning 
behöver däremot inte betyda att övriga företag inte arbetar aktivt med IR utan i många fall 
placeras IR inom finans – och ekonomiavdelningen eller inom informationsavdelningen.  
 
Som nämndes ovan möter börsnoterade företag intensiv konkurrens om investerares pengar 
(Marcus & Wallace, 1997). Det har därför blivit oerhört viktigt för företagsledningen att 
skapa en god image av företaget och positiva förväntningar hos kapitalmarkanden för att få 
tillgång till kapital som är av central betydelse i ett företag. Kurserna är idag pressade, 
likviditeten, det vill säga omsättningen på aktierna är låg och marknaden för nyemissioner och 
börsintroduktioner är mycket tuff. Det talas också om förtroendekriser. I centrum står här 
företagens finansiella information samt relationen mellan företagen, analytiker, investerare 
och journalister. I takt med att omvärlden har förändrats har IR funktion idag blivit en viktig 
resurs för företaget. 
 
I november 2002 hölls ett stort IR-symposium3 i Stockholm där man diskuterade IR:s framtid 
och utveckling. Existensen av detta symposium är också en indikation på att IR är ett aktuellt 
ämne som faktiskt har betydelse och är intressant att studera. 
 

1. 2 Problemdiskussion 
 
1.2.1 Effektiv marknad  
 
Teorin om effektiva marknader blir central som utgångspunkt i problematiken kring IR. I 
denna teori utgår man ifrån att alla marknadsaktörer har tillgång till samma information och 
att alla aktörer drar samma slutsatser från den tillgängliga informationen (Arnold, 2002). Är 
dessa förutsättningar uppfyllda skulle det vara omotiverat att försöka marknadsföra sin aktie 
då den automatiskt skulle vara rätt värderad. 
 
En vanlig uppfattning är idag att aktiemarknaden åtminstone är svagt effektiv vilket innebär 
att priserna återspeglar all historisk information men att de automatiskt söker sig tillbaka till 
ett givet jämviktsläge (Arnold, 2002). Även den svagaste formen av rationalitet har på senare 
tid mött kritik från forskare som menar att den ekonomiska teorin med nationalekonomin i 
spetsen bortser från att de individer som konfronteras med informationen från företagen 
bearbetar denna på olika sätt eftersom en individ karaktäriseras av olika psykologiska 
förutsättningar. Detta innebär att det går att göra övervinster eftersom alla aktörer inte alltid 
och på samma gång agerar rationellt (Axell et al., 2002). Företagens information kan 
dessutom ibland vara ofullständig eller inaktuell. Men även om informationen skulle vara 

                                                           
3 Den 18 november 2002 anordnades ett IR-symposium i Stockholm med  temat ”Rätt kunskap för rätt 
börskurs”. 
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fullständig så är det alltså inte säkert att alla individer tolkar  informationen på exakt samma 
sätt. Rykten och missförstånd kan lätt uppstå. IR-funktionens framväxt kan tänkas bero på 
marknadens begränsade effektivitet och rationalitet.  
 
IR: s praktiska uppgift är att placera information på marknaden. Vad händer då IR placerar 
informationen på marknaden? Påverkar IR marknaden med sin informationsgivning? Kan IR 
rent utav styra marknaden av investerare med sin information?  
 
1.2.2 Informationsasymmetri  
 
Många nationalekonomiska teorier tar inte upp problematiken kring olikheter i tillgång på 
information på marknaden. Detta just på grund av antagandet, som nämndes ovan att alla 
parter har tillgång till samma information och att denna information är perfekt (Arnold, 2002). 
Detta antagande kan dock diskuteras. Som nämndes tidigare tolkar individer information olika 
vilket kan förklaras av människors olika preferenser. Dessutom uppstår 
informationsasymmetri undantagslöst i våra dagliga köpbeslut. Ett exempel är 
fastighetsmarknaden där fastighetsägaren troligen har mer information om fastighetens brister 
än vad köparen har. Informationsasymmetri genomsyrar även hela företagsorganisationen. 
Individer som ska fatta beslut har olika information. Själva förekomsten av 
informationsasymmetri ger också upphov till en handel av aktier. Hade alla varit överens om 
vad en aktie var värd så skulle ingen  spekulativ handel finnas.  
 
Informationsutgivningen från företagen till marknaden är i dag intensiv och 
informationsflödet har ökat (Björn Davegårdh, IR-symposium, 18-11-02). Ökad 
informationsutgivning kan leda till att skillnaderna mellan olika marknadsaktörers 
informationstillgång minskar (Adrem, 1999).  
 
1.2.3 Spelregler för information från företagen 
 
I praktiken kan börsnoterade företag inte välja vilken information de skall ge utan alla företag 
tecknar ett noteringsavtal med Stockholmsbörsen. I detta avtal regleras företagens 
informationsskyldighet (se bilaga 1). Företagens informationsgivning är alltså kontrollerad av 
en mängd regler och förordningar som mer i detalj kommer att redogöras för i avsnitt 4.1.1. 
Information som regleras av lagar och förordningar kallas för ”påbjuden information” 
(Adrem, 1999). Däremot ligger det i företagens intresse att även ge ut ”frivillig information” 
som Adrem (1999) kallar den information som företagen ger utöver den påbjudna. Företagens 
IR-avdelning ansvarar ofta för denna information.  Man kan då undra varför företag 
överhuvudtaget ska ge ut information utöver den påbjudna informationen. Det finns en rad 
förklaringar till detta. Tidigare studier och forskning har bland annat visat att ökad 
information kan ge lägre kapitalkostnader ( Baiman & Verrecchia, 1996; Mahoney 1991), 
minskad informationsasymmetri (Diamond & Verrecchia, 1991) ökad konsensus om 
företagets prestationer, mer rättvisande analytikerprognoser samt fler analytiker som följer 
företaget (Lang & Lundholm, 1996). 
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En annan central fråga för IR-ansvariga är frågan om selektiv information. I Noteringsavtalet 
bilaga 1, punkt 1 går att läsa: 
 
”Information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av företagets 
noterade fondpapper får inte i annat än särskilda fall lämnas på annat sätt än genom 
offentliggörande” 
 
Företagen har alltså möjlighet att lämna icke-kurspåverkande information. Att lämna 
information som påverkar kursen bör således ske offentligt enligt ovanstående citat. Då IR- 
funktionen har ansvar för kommunaktionen mot marknaden av investerare ger detta ett visst 
inflytande på hur och när informationen offentliggörs. Kan informationen lämnas på ett sådant 
sätt och vid sådana tillfällen att den får en inverkan på värderingen av företaget både på lång 
och kort sikt? Har informationsgivningen överhuvudtaget en betydelse för värderingen? 
Företagen har tydligen en möjlighet att lämna information av selektiv karaktär och frågan är 
vad detta betyder för marknaden och för den enskilde investeraren. Är selektiv information 
lika med vilseledande information och vad kan sådan, en direkt vilseledande information, få 
för implikationer för marknaden?  Kanske finner man en parallell med sådana företeelser som 
Enronskandalen. Vikten av att studera kommunikationen mellan företag och investerare blir 
än större i ljuset av sådana händelser eftersom de har stor betydelse för hela marknaden som 
sådan. 
 
1.2.4 Medias betydelse 
 
Mediernas roll och intresse för ekonomi har under åren förändrats. Idag har så gott som alla 
stora dagstidningar ett antal sidor som tar upp ekonominyheter. Exempelvis kan nämnas 
Sydsvenska Dagbladet, DN, SVD. Börssidor och placeringstips förekommer frekvent i 
dagspressen. Ekonominyheterna på TV har fått större utrymme exempelvis nystartade TV 8 
som är en helt ekonominischad kanal, TV 4:s ekonominyheter från Dagens Industri:s 
redaktion samt A-ekonomi.  Dessutom kan hela världen följa CNN: s dagliga ekonomiska 
analyser. Detta tyder på ett ökat intresse för ekonomi. 
 
Medierna har en central roll beträffande granskningen av ett samhälle och detta inkluderar 
även ekonomin. Ekonomijournalistiken får en allt viktigare roll. Problemet är att pressen ofta 
står för den tunnaste informationen men har den största scenen för att sprida information om 
företaget.  
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1.2.5 IR: s relationer 
 
En bild (se fig. 1.1) kan förklara den övergripande problematiken i denna uppsats. Företagen 
ger information till aktiemarknaden. Aktörerna finner sin information från företagen på 
marknaden och de olika parterna behöver egentligen aldrig mötas. Detta gäller framför allt om 
marknaden kan sägas vara effektiv. Under senare år har däremot ett led växt fram mellan 
företag och aktörer på aktiemarknaden nämligen IR. IR-funktion utgör en länk mellan 
företagen och aktiemarknaden med målet att minska informationsasymmetrin samt förbättra 
dessa relationer. Intresset för denna uppsatts kommer att ligga på IR: s relation till 
institutionella investerare vilket vi definierar som analytiker, mäklare och fondförvaltare. 
Dessa grupper kommer alltså fortsättningsvis gå under namnet investerare. 
 

 

  
 Företag

      IR 

Fond-
förvaltare 

Privat- 
personer 

Analytiker Mäklare 

                    Aktiemarknaden 

 
Fig. 1.1 IR: s relationer med aktiemarknaden 
 
IR svarar även i många fall för kontakten med pressen och långivare. Kreditinstitut och 
långivare är värda att nämnas. Ofta glöms dessa aktörer bort men faktum är att ett företags 
finansiering består inte enbart av eget kapital, som sparade vinstmedel och nyemissioner utan 
upplåning spelar också en viktig roll. Tidigare var information som gavs till dessa intressenter 
skild från den som gavs till investerare och analytiker. Idag har det visat sig att långivare 
efterfrågar ungefär samma information. I en del företag hanterar därför IR-funktionen även 
relationen till långivare (Edenhammar et al., 2001).  
 
1.2.6 IR – funktionens syfte  
 
IR-funktionens uppgift är att tillhandahålla rättvisande och överskådlig information till 
investerarna, genom att sammanställa en stor mängd information och att göra den överskådlig 
och relevant (Edenhammar et al., 2001). Vidare menar Edenhammar et al. (2001) att syftet 
med IR är att ge marknaden en så objektiv och korrekt bild som möjligt av företaget. 
Analytiker och investerare strävar hela tiden efter att snabbt få tillgång till information om de 
företag som de bevakar. Mot denna bakgrund blir vikten av företagets informationsgivning 
tydlig. Företagen menar att en av IR-funktionens främsta uppgifter är att minska 
informationsasymmetrin mellan investerare och företag samt skapa förtroende för företaget. 
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Men är det egentligen så att företagen alltid strävar efter att ge en korrekt bild. Nils-Olof 
Ollevik, Näringslivsjournalist Svenska Dagbladet sa under IR-symposiet att företagens 
prognoser nästan alltid är positiva och är inte alltid en direkt återspegling av verkligheten. 
Kanske är det så att företagen ibland kommunicerar ut en vilseledande bild och att syftet med 
IR således skulle kunna vara att påverka börskursen genom att sålla bland information. 
Förklaringen till att företagen skulle vilja påverka börskursen kan tänkas ligga i att de vill 
minska fluktuationer i börskursen. Att ledningens bonus ibland är kopplad till börskursen 
skulle också kunna påverka den information som går ut från företaget. Slutligen skulle företag 
som vill köpa upp andra företag med aktier även vilja påverka börskursen eftersom ju mer 
värd aktien är desto billigare blir det. 
 
Fast skulle inte IR också kunna ses som en marknadsföringskanal för företaget? Marcus & 
Wallace (1997) diskuterar kring denna fråga och menar att IR-funktionen har gått från att ha 
varit en kommunikationsfunktion till en finansfunktion och går nu mot en 
marknadsföringsfunktion. Om man ser IR som en marknadsföringskanal skulle målet med 
detta kunna vara allt ifrån att marknadsföra sina produkter mot kunder till att marknadsföra 
företaget i stort för att exempelvis attrahera kompetent personal.  
 
1.2.7 IR och de institutionella investerarna 
 
Framför allt de institutionella ägarna har under åren ökat sitt inflytande på företagen. De 
institutionella investerarna är avgörande för prissättning av aktien samt utgör ”ryggraden” i 
företagens ägarstruktur (Björn Åkerlund, IR-symposium, 18-11-02). Företagen har på senare 
tid insett vikten av detta och mycket resurser satsas på relationen med investerare. Ericsson 
var senast i augusti i år ute på stor ”investerar turné” i syfte att attrahera och förstärka 
relationer till investerarna (Lejonhufvud, 2002) vilket tyder på att detta är något som är 
viktigt. Men hur värderar investerarna egentligen företagens IR-funktion? Vet företagen vad 
deras mottagare av information efterfrågar och hur förhåller sig mottagaren till denna 
information? Detta borde vara något som en företagsledare och IR-ansvarig skulle vara 
intresserade av att veta mer i detalj. 
 

1.3 Problemställningar 
 
Vår grundläggande frågeställning är vilken roll spelar IR på den svenska aktiemarknaden? 
Undersökningen går också ut på att utreda vilka syften företagen har med IR. En djupare 
studie av investerares och företagens syn på IR-funktionen borde ge en klarare bild över den 
roll IR spelar för företagen och investerare samt hur viktig investerarna anser denna funktion 
vara. Mycket har skrivits och studerats kring hur effektiva och framgångsrika IR-program bör 
utformas där man har företaget som analysobjekt men få har undersökt vad det egentligen är 
som investerarna efterfrågar och hur dessa intressenter ser på företagens IR. 
 

7 
 



Axell, Gottmark, Svantesson – Investor Relations - en agentkostnad 

För att kunna utreda vår grundläggande frågeställning utvecklade vi ett antal frågeställningar 
som utgår från den allmänt ställda huvudfrågan.  
 
 Uppfyller IR ett värde för investerarna respektive företagen?  
 Vilken typ av information efterfrågas av investerarna? 
 Hur värderar investerarna information från IR? 
 Skapar IR förtroende för företaget? 
 Hur påverkar informationsgivningen marknaden? 
 Vilket är IR:s viktigaste kommunikationsverktyg? 
 Vilken är IR:s roll? 

 

1.4 Syfte 
  
Vårt syfte med föreliggande arbete är att undersöka, såväl teoretiskt som praktiskt vilken roll 
IR spelar på den svenska aktiemarknaden. 
 
Vi vill öka förståelsen för dess roll på aktiemarknaden och vi bör kunna dra slutsatser om hur 
informationen används och vilket värde den tillmäts av mottagare och av givare.  
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 - Inledning 
 
I detta inledande kapitel får läsaren en bakgrund till uppsatsens ämnesval. Vidare förs en  
problemdiskussion och en redogörelse för uppsatsens problemställningar och syfte görs.  
  
Kapitel 2 – Metod 
 
Kapitel två beskriver och motiverar vårt val av undersökningsmetod. En grundlig genomgång 
görs av de fördelar och nackdelar som uppstår på grund av dessa val. Därefter redogörs även 
för hur problemen angripits samt hur datainsamling har skett. 
 
Kapitel 3 – Teoretiska perspektiv och IR-funktionen 
 
I detta kapitel definieras Investor Relations samt presenteras de teorier som ligger till grund 
för uppsatsen.  
 
Kapitel 4 - Empiriskt resultat 
 
Kapitel fyra redogörs för de resultat som inhämtats i empiriska studier. Det empiriska 
materialet består av en redogörelse från IR-symposiet 2002, en enkätundersökning samt  
intervjuer med företagsledare med god kunskap om IR. 
 
Kapitel 5 - Analys  
 
I detta kapitel kopplas i en analys det teoretiska ramverket till empirin. Här belyses skillnader 
och likheter mellan teori och empiri, samtidigt som olikheter utreds och förklaras. 
 
Kapitel 6- Slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel redogör vi för de viktigaste slutsatserna som vi kommit fram till 
under arbetets gång. Förvånande och bekräftande resultat lyfts fram och slutsatser dras för att 
uppfylla syftet som ställts med uppsatsen. Avslutningsvis ges förslag på vidare studier inom 
ämnet. 
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2 Metod 
 
 

I detta kapitel beskrivs de metodmässiga vägval som använts för att uppnå syftet med 

uppsatsen. Vi motiverar vårt val av undersökningsmetod samt hur problemen angripits. Vi 

beskriver hur vi gått tillväga vid datainsamling och vilken typ av data som använts. 

 

2.1 Val av ämne 
 
I en tid då kommunikation mellan olika aktörer på aktiemarknaden har blivit ett allt mer 
uppmärksammat forskningsområde beslöt vi oss för att undersöka relationen mellan företag 
och investerare. Den information som förmedlas via det som vanligen betecknas IR- 
avdelningen inom ett företag kan delas in i två delar, påbjuden respektive frivillig information 
(Adrem, 1999). Vi har koncentrerat oss på informationsflödet. 
 
Med uttrycket IR-funktion avses i uppsatsen informationsflödet till investerare i form av både 
den påbjudna och den frivilliga information som ges till nuvarande och potentiella investerare. 
Detta bör särskiljas från IR-funktionen såsom syftande på en avdelning inom företaget.  
 
Nedan förklarar vi hur vi gick tillväga och vilka val vi gjorde för att uppfylla det uppsatta 
syftet med uppsatsen vilket är att undersöka, såväl teoretiskt som praktiskt vilken roll IR 
spelar på aktiemarknaden. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
2.2.1 Angreppssätt  
 
Induktion och deduktion är två olika angreppssätt som nämns i metodlitteraturen för att 
relatera teori och empiri till varandra. 
 
Vid användning av det deduktiva angreppssättet väljer man att först utgå från teorin, därefter 
lägger man upp sin undersökning och till slut tolkar man de empiriska resultaten utifrån de 
befintliga teorierna. Vid ett induktivt angreppssätt utgår man däremot från att studera 
forskningsobjektet, det vill säga man utgår från empirin. Därefter drar man slutsatser antingen 
med hjälp av befintlig teori eller genom att formulera en ny teori (Holme & Solvang, 1997). 
 
I uppsatsen har vi främst använt oss av det deduktiva arbetssättet, då vi utgår ifrån tidigare 
forskning och befintlig teori. Därefter har vi utifrån teorin formulerat enkäten, intervjufrågor 
och tolkat empirin. 
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2.2.2 Deskriptiv metod 
 
Det finns två metoder man kan använda sig av när man genomför ett forskningsarbete. 
Metoderna benämns såsom deskriptiv (beskrivande) och normativ (föreskrivande) (Holme, & 
Solvang, 1997). En deskriptiv metod innebär att man beskriver och analyserar hur något 
faktiskt är. I en normativ forskningsmetod är syftet att ge förslag till åtgärder (Halvorsen, 
1992).  
 
Denna undersökning har som syfte att beskriva, vilket innebär att vi använder oss av den 
deskriptiva metoden. Vidare har vår uppsats som syfte att tolka vilket innebär att vi använt oss 
av en kvalitativ metod. Båda metoderna används för att tolka de svar som undersökningen 
givit för att på så sätt göra bilden av IR och dess funktion mer fullständig och tydligare.  
 
2.2.3 Kvalitativa undersökningar 
 
Kvalitativa undersökningar genomförs med syftet att samla djupare kunskap om 
respondentens attityder, för att därefter kunna generera kunskap om framtida studier 
(Solomon et al., 1999). Undersökningen syftar till att få en uppfattning om respondenternas 
attityder gentemot IR.  Syftet med en kvalitativ undersökning är att komma på och undersöka 
hur respondenten uppfattar IR, vad som finns i respondentens ”huvud” och att få en idé om 
personens perspektiv. Kvalitativ metodik används för att undersökaren skall kunna samla in 
data förutom vad som kan observeras direkt. Vår undersökning syftar till att testa initiala 
förväntningar angående ett givet fenomen för att på så sätt dra slutsatser (Kumar et al., 1999). 
Detta förfarande skiljer sig från tillvägagångssättet i en kvantitativ undersökning där 
målpopulationen och urval är centralt.  
 
Valet av respondenter bör i en kvalitativ undersökning väljas ut på basis av deras kunskaper. 
Utan att veta fördelning av populationen kan man ändå dra relevanta analyserande slutsatser 
utifrån respondenternas svar (Siegel & Castellan, 1988). Genom att göra en kvalitativ 
undersökning kan man säga sig undersöka eller ”sticka ner foten i vattnet för att känna av 
temperaturen” vilket i kvalitativa metoder menas att man är ute efter att undersöka, ta 
temperaturen på, ett begrepp eller ett koncept. Vid analysen kommer svaren att analyseras 
utefter likheter och olikheter, homogenitet och heterogenitet. 
 
Då vi i denna uppsats vill utreda IR ansåg vi att en kvalitativ metod var lämplig. Däremot 
finns det även nackdelar med dessa undersökningar. Kvalitativa undersökningar bygger 
nämligen i många fall på att undersökaren gör sina egna tolkningar av respondentens svar. 
Man utgår ifrån en subjektiv åsikt och en känsla angående svaret för att på så sätt nå en 
djupare förståelse för frågeställningen. Därför bör man i en undersökning som utförs via en 
tolkande metod vara medveten om att den tolkande parten även påverkar svaret (Holme & 
Solvang, 1997).   
 
2.2.4 Informationsinsamling 
 
Informationsinsamlingen fokuserades primärt på att skapa en allmän bekantskap med ämnet. 
Genom studier av litteratur, tidningsartiklar och uppsatser, vilka behandlade ämnesområden 
intressanta för frågeställningen, byggdes en stabil grund för att kunna utföra en relevant 
analys. Sekundärdata har insamlats från forsknings- och tidningsartiklar som vi funnit på 
Internet samt databasen Affärsdata. Universitets Bibliotekets databas ELIN har även använts i 
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uppsatsen samt information från IR-symposium 2002. Primärdata erhölls genom en enkät och 
tre djupintervjuer. 

 
Enkäten 
 
Vi valde att skicka en enkät till svenska institutionella investerarna. Dessa investerare har 
valts ut på basis av sin storlek och utifrån information från Thomson Financial4. Vi utgick 
från en lista med 90 svenska institutionella investerarna och utav dessa accepterade ett 50-tal 
investerare att delta i undersökningen. Vi hade helst velat träffa alla respondenterna 
personligen, men av forskningsekonomiska skäl var detta ej genomförbart. Därför valde vi att 
skicka ut en enkät och på så vis få in fler svar. Då vi valde att skicka en enkät har vi tappat i 
kvalitet av data men däremot känner vi att vi har vunnit i kvantitet eftersom vi har kunnat få 
in svar från betydligt fler respondenter än vad vi hade haft tid att träffa personligen. Vi anser 
att fler svar leder till en bredare kunskap och en större förståelse. Vi vill också poängtera att 
som ovan nämndes är denna uppsatsen en kvalitativ studie varför läsaren inte skall förvillas 
av det faktum att en enkät skickades ut. Data från enkäten skall alltså endast ses som 
kvalitativ data och inte som kvantitativ. 
 
Vid utformningen av en enkät är det viktigt att tänka på att standardisera frågorna och att de 
svarande vid svarstillfället befann sig i så lika svararsituationer som möjligt. Enkäten var 
därför strukturerad och hade fasta svarsalternativ. Vid formuleringen av frågorna tänkte vi på 
att inte ställa andra frågor än de vi förväntade oss att respondenten kunde ha information om. 
Utifrån sättet som frågorna var ställda var vi noga med att kontrollera så att det inte skulle 
kunna finnas andra svarsalternativ än de som fanns angivna i enkäten. När man skickar ut en 
enkät är det av största vikt att man utformar den på rätt sätt och att man mäter det man vill 
mäta, för att validiteten ska bli den högsta möjliga (Holme & Solvang, 1997). För att 
säkerhetsställa informationens validitet förbereddes därför intervjufrågorna med stor 
noggrannhet. Vidare utformade vi  frågorna på ett lättförståeligt sätt och begränsat antalet 
frågor för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Allt för att underlätta för 
undersökningsobjekten och öka svarsbenägenheten. 
 
I vår enkät använde vi oss av Likertskalan som bygger på att respondenten får läsa ett 
påstående och sedan indikera i vilken grad han instämmer eller inte instämmer med 
påståendet. Likertskalan, som är en ordinalskala bygger på positiva och negativa påståenden. 
(Solomon et al., 1999.)  Skalan kallas också för en summerande skala, på grund av att 
resultaten på de enskilda frågorna läggs ihop för att bilda en total bild av respondentens 
åsikter. En Likertskala består av två delar, den ena delen är en sakdel och den andra en 
utvärderande del. Sakdelen utgörs av själva påståendet. Sakdelen är i första hand till för att ta 
ställning till en viss produkt, händelse eller attityd. Den utvärderande delen utgörs av en 
indikation i vilken grad respondenten instämmer eller inte instämmer och består av en lista av 
svarskategorier rankande från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd” (Kumar et al., 1999). 
 
Efter att två påminnelser gått ut till respondenterna bestämde vi oss för att stänga 
undersökningen. Då vi genomför en kvalitativ undersökning är det inte antalet som är det 
viktiga utan att vi fått en så bra bild av våra svar så att vi kan göra en rättvisande tolkning. 
Totalt fick vi in 24 svar. Vissa fullföljde inte intervjun medan de flesta svarade på alla frågor.  
 

                                                           
4 www.thomsonfinancial.com 
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Intervjuer 
 
För att ytterligare fördjupa undersökningen och för att undersöka eventuella mönster som vi 
funnit i svaren från enkäten valde vi att även utföra ett antal djupintervjuer med företagsledare 
och styrelsemedlemmar för (stora) börsföretag med god kunskap om IR. Informanterna valdes 
utifrån sin kompetens och därefter utifrån subjektiva kriterier såsom skribenternas personliga 
kontakter. Informanterna som vi intervjuat är Lennart Svantesson, VD på Scribona AB , Eric 
Österberg, Informationsdirektör för TietoEnator AB, Jack Forsgren, Direktör, f.d. VD på 
Nobel Biocare AB, f.d. VD på Mölnlycke. Intervjuerna gick till så att intervjupersonerna fick 
frågeställningarna via email god tid före intervjutillfället så att de skulle få tid på sig att läsa 
igenom frågorna. Intervjuerna genomfördes via telefon på grund av avståndsskäl. 
Intervjupersonerna ombads hela tiden utveckla sina resonemang och komma med egna inlägg 
så att intervjuerna skulle ge så mycket information som möjligt. Alla respondenter fick 
möjlighet att gå igenom sina svar och korrigera eventuella missförstånd. 
 
IR-symposium 
 
Den 18 november 2002 anordnades ett IR-symposium av Taurus5 i samarbete med 
Publicistgruppen6 i Stockholm. Symposiet hade temat ”Rätt kunskap för rätt börskurs” 
Symposiet behandlade trenderna, metoderna och idéerna för de som arbetar med Investor 
Relations och börsrelaterad information. För medverkande se kapitel sju. 
  
Bakgrunden till symposiet var att aktiemarknaden idag anses tudelad. Många talar om 
förtroendekriser. Kurserna pressas, likviditeten är låg och marknaden för nyemissioner och 
börsintroduktioner är tuffare än på mycket länge. Under IR-symposiet 2002 stod företagens 
finansiella information i centrum och relationen mellan företagen, analytiker, journalister och 
placerare.  
 
Uppsatsdeltagarna blev inbjudna att deltaga vid detta symposium. Materialet från symposiet 
har använts dels som bakgrundsmaterial för att  få en djupare kunskap och förståelse inom 
området IR och dels som empiriskt jämförande material för analysen. Då vi inte själva kunde 
påverka vad deltagarna talade om under symposiet klassar vi därför denna data som 
sekundärdata. 
 
2.2.5 Val av grundläggande teori  
 
Med utgångspunkt från uppsatsens övergripande problemområden har teorier sökts i syfte att 
bygga upp en teoretisk referensram. Två teorier som varit grundläggande för resonemanget i 
uppsatsen har varit Teorin om effektiva marknader (Fama, 1980) och Symmetrisk kontra 
Asymmetrisk information (Akerlof, 1970). Senare studier av marknadseffektivitet har visat att 
marknaden lider av att informationen är asymmetrisk, vilket innebär att det råder bristfällig 
information på marknaden. Bristerna i teorin om effektiva marknader kan förklara varför IR-
funktionen har kommit till. Teorin om effektiva marknader bygger på att alla har tillgång till 
samma information och denna information tolkas på samma sätt av alla aktörer. 
 
Vår huvudsakliga teoretiska utgångspunkt är kontraktsteorin som definierar all form av 
samröre mellan individer och organisationer såsom bestående av kontrakt. För att få en bild av 
                                                           
5 Taurus (www.taurus.se) är ett IR konsultföretag som erbjuder kunskap och tjänster inom Investor Relations.  
6 Publicistgruppen  (www.publicistgruppen.se) är ett produktionsbolag med inriktning på information och 
kommunikation. 
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de faktorer som påverkar i relationen mellan investerare och företag tog vi Agenteorin till 
hjälp, en teori som Eugene Fama lade fram i ”Agency Problems and the Theory of the Firm” 
(Fama, 1980). Fama gav ett nytt synsätt på företaget och de problem som uppstår då 
företagsledningen är skild från ägarskapet. Agentteorin behandlar särskilt de problem som 
uppstår då olika incitamentsprogram instiftas för att kompensera den förlorade effektivitet 
som är fallet då delning mellan ledning och ägarskap är ett faktum, vilket det är i börsnoterade 
företag. Ett företag kan ses som en uppsättning kontrakt. Relationen mellan företag och 
investerare ses som ett kontrakt. Alla relationer bygger på förväntningar på varandra. 
Relationer mellan parter bygger på implicita kontakt då allt kan inte regleras i kontrakt. Detta 
leder till en opportunism, att man tolkar kontraktet till sin egen fördel. Därmed uppkommer 
ett övervakningsbehov av kontrakten. 
 
Transaktionskostnadsteorin utgår precis som agenteorin ifrån den äldre kontraktsteorin men 
valdes på grund av att den ger en fördjupad inblick i de effektivitetsförluster som uppstår i 
förhållande till informationseffektiviteten på marknaden. 
 
För att beskriva IR utifrån ett marknadsföringsperspektiv har vi valt att använda oss av 
Mahooney’s teorier (1991, 2001) då denne författarna är en av de främsta inom området. 
 
 
2.2.6 Analysmetod 
 
Vi har tolkat svaren utifrån de teorier som behandlas i kapitel tre och presenteras en bild av 
IR:s funktion och syfte. En jämförelse gjordes mellan det teoretiska ramverket och insamlad 
primärdata för att identifiera skillnader och likheter. Därefter analyserades skillnader och 
likheter mellan teori och empiri för att se om det kan finnas andra faktorer som orsakar den 
eventuella avvikelser. Slutligen lyftes våra analytiska observationer och sammanfattades till 
slutsatser i kapitel sex.  
 

2.3 Avgränsningar 
 
För att avgränsa studien och eftersom vi fann det enklast att koncentrera oss på en marknad 
nära oss behandlas enbart IR:s relation mellan svenska institutionella investerare och svenska 
börsnoterade företag. 
 
IR:s övriga relationer med press, privatpersoner samt kreditinstitutioner kommer inte att 
utredas. Det hade varit intressant att studera hur IR förhåller sig även till dessa intressenter 
men på grund av den begränsade tid som stod till vårt förfogande kommer endast IR:s relation 
till institutionella investerare att studeras. 
 

2.4 Uppsatsens trovärdighet 
 
2.4.1 Teorival 
 
För att analysera frågeställningarna i uppsatsen söktes teorier för det aktuella syftet. Teorierna 
härstammar från erkänd forskning inom det valda området. Vetenskapliga artiklar har använts 
för att få en så komplett och aktuell bild som möjligt på respektive område. Artiklarna som vi 
har använt i uppsatsen har mestadels tagits från välrenommerade ekonomiska tidskrifter.  
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Efter genomgång av författares och forskares litteraturlistor anses teoriområdena ha täckts in 
på ett tillfredsställande sätt. För att undvika att en författares eller forskares åsikter dominerar 
har ambitionen varit att använda ett flertal författare för varje teoriområde. Efter 
litteraturstudier och genomgång av artiklar har en god överblick över den senaste forskningen 
inom området kunnat skapas. 
 
2.4.2 Källkritik 
 
Kritik av primärdata 
 
Primärdata är data som författaren själv samlar in för ett bestämt ändamål. Fördelen med 
primärdata är att den är specifik för ämnet medan nackdelen är att den är tidskrävande att 
samla in. Då vi tagit hjälp av Quick Search7 underlättades däremot undersökningen avsevärt 
då vi fick använda företagets resurser vid genomförandet av vår enkätundersökning. 
Primärdata i uppsatsen består av resultaten från den enkät som skickats till ett antal 
institutionella investerare och av de kvalitativa intervjuer som gjordes med tre företagsledare. 
Då uppsatsens ämne i vissa avseenden skulle kunna uppfattas som en aning kontroversiellt 
föreligger det en risk att trovärdigheten i svaren på vissa frågor minskar. Informationen från 
respondenterna kan givetvis vara något subjektiv och därför har all data kritiskt granskats.  
 
Kritik av sekundärdata 
 
Sekundärdata är data som tidigare samlats in av någon annan i ett annat syfte, men som kan 
vara av intresse även vid senare studier. Fördelen är att det inte är lika tidskrävande som att 
samla in primärdata. Nackdelen är att det finns risk för feltolkningar. Den sekundärdata vi 
använder oss av i uppsatsen härstammar främst från tidigare forskning inom närliggande 
ämnesområden. Vid användning av sekundärdata är det av lika stor betydelse att man 
granskar den kritiskt. Genom granskningen kan man sålla bort tveksamma och vinklade källor 
så att den använda teorin stämmer överens med uppsatsens syfte.  I ett försök att inta en så 
objektiv hållning som möjligt gentemot det studerade materialet, har vi slutligen använt oss av 
litteratur från ett flertal författare, med olika perspektiv och angreppssätt. 
 
2.4.3 Självkritik  
  

                                                          

Vårt syfte har varit att samla data från trovärdiga källor och våra intervjupersoner har valts för 
att vi anser de vara kunniga inom området. Givetvis är vi medvetna om att våra personliga 
åsikter och preferenser kan ha en inverkan på tolkningen av data och analys. Vi redogör 
därför i den mån det går för vem som har sagt vad. Det finns däremot alltid en risk att på 
något sätt missförstå intervjupersonerna eller att dessa omedvetet eller medvetet undanhållit 
information. 
 
 
 
 
 

 
7 www.quicksearch.se 
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3 Teoretiska perspektiv och IR-funktionen  
 
 
I detta kapitel beskriver vi de teorier som ligger till grund för uppsatsen. De inledande 
teorierna har för avsikt att ge en generell förståelse av kapitalmarknaden och relationer 
mellan olika aktörer på denna. Därefter återges ett antal mer specifika teorier med avsikt att 
förklara IR-verksamheten och dess funktion. Teorierna diskuteras allmänt för att ge en 
plattform som utnyttjas i nästa kapitel för att mer ingående förklara IR- verksamheten. 
 
 

3. 1 Teorin om Effektiva Marknader 
 
Under 1970-talet publicerade professor Eugene Fama vid University of Chicago en uppsats 
kallad "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", i vilken han 
argumenterade för att priset på en tillgång i en effektiv marknad speglar all information om 
densamma. Antagandet om den effektiva marknaden revolutionerade tankarna kring 
prissättning och kapitalmarknadernas funktion, eftersom den stämde överens med den 
ekonomiska teori som biföll marknaderna och inte endast kapitalmarknaderna, utan även 
övriga marknader. Han identifierade ett jämviktsläge där priserna är effektiva ( Fama, 1980). 
 
Den ideala marknaden karaktäriseras av att priserna förser marknaden med korrekta signaler 
för resursallokering, vilket gör det möjligt för investerare att välja bland tillgångarna under 
antagandet att priset reflekterar all tillgänglig information. Innebörden blir att det är omöjligt 
att nå överavkastningar genom att utnyttja historiska prissättningar (Frankfurter et al., 2001). 
Den effektiva marknadshypotesen bygger även på antagandet om att investerare är rationella 
individer som utför rationella val. De mer liberala förespråkarna menar även att om det 
förekommer att investerare handlar irrationellt, utjämnas effekten av detta av de rationella 
handlingar som investerare utför (Arnold, 2002). 
 
3.1.1 Olika former av effektivitet 
 
På senare tid har teorin utvecklats till att omfatta tre allmänt accepterade former av 
informationseffektivitet. Dessa former har i amerikansk litteratur blivit omnämnda såsom 
svag form, halvstark form samt stark form av informationseffektivitet. (Linderyd & 
Wettergren, 1999) 
 
Svag form innebär att priserna reflekterar all historisk information om tillgången (Frankfurter 
et al., 2001). Många forskare menar än idag att marknaden åtminstone effektiv i svag form 
även om det är något vi endast bör se som ungefärligt.  
 
Den andra formen är känd såsom halvstark form och innebär att priser, vid vilken tidpunkt 
som helst, inte endast speglar all historisk information utan även all officiellt tillgänglig 
information. ( Linderyd  & Wettergren, 1999) 
 
Den tredje formen av marknadseffektivitet, stark form, är den mest extrema formen och 
innebär att priser, vid vilken tidpunkt som helst, inkorporerar all information, vare sig den är 
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officiell eller inofficiell. Formen innebär att inte ens insiderinformation skulle hjälpa 
investerare att göra övervinster (Ibid.). 
 
En vanlig uppfattning är idag att aktiemarknaden åtminstone är svagt effektiv och innebär att 
priserna återspeglar all historisk information. Detta innebär att det går att göra övervinster 
eftersom alla aktörer inte alltid och på samma gång agerar rationellt. Även den svagaste 
formen av rationalitet har på senare tid mött kritik från forskare som menar att den 
ekonomiska teorin bortser från att de individer som konfronteras med informationen bearbetar 
denna på olika sätt eftersom en individ karaktäriseras av olika psykologiska förutsättningar. 
Denna ganska nya forskningsgren, kallad ”behavioral finance”, försöker förklara varför 
fenomen som flockbeteende och investeringsbubblor uppstår. Härigenom finner vi även en 
förklaring till varför övervinster är möjliga och varför det är svårt att karaktärisera marknaden 
som effektiv ens i svag form. (Axell et al., 2002)  
 
3.1.2 Nyttomaximering 
 
Teorin om marknadens effektivitet bygger på teorin om den nyttomaximerande individen. I 
teorin om nyttomaximering förklaras människors val, såväl i det vardagliga livet som inom 
vetenskapen, såsom rationella. Teorin om nyttomaximering grundar sig på ett normativt 
antagande, ett antagande om hur individer borde bete sig i givna situationer eller hur de skulle 
bete sig om de vore fullkomligt rationella. För att vi skall bete oss rationellt krävs bland annat 
enligt Wahlund (1996);  
 
 att vi vet vad vi vill ha; att vi har bestämda mål 
 att vi kan värdera nyttan av en sak i relation till nyttan av andra saker och att vi är 

konsekventa i denna värdering 
 att vi känner till alla priser på alla produkter vi vill ha 
 att vi använder all prisinformation och fattar beslut som leder till att vi maximerar vår 

totala nytta 
 
Den nyttomaximerande individen törstar efter information för att optimera sina beslut. Om ett 
företags IR-funktion förmedlar information fyller denna en viktig och värdefull funktion för 
den nyttomaximerande individen.  
 

3.2 Informationsasymmetri 
 
I en ekonomi har olika aktörer tillgång till olika information (Wilson, 1978). 
Informationsflödet på marknaden är inte alltid symmetriskt. I en transaktion är det inte säkert 
att både parter besitter samma information. Begreppet informationsasymmetri innebär att 
företagsledningen förfogar över mer detaljerad information om företaget jämfört med 
aktieägarna. Det är även företagsledningen som avgör vilken information som ska 
offentliggöras (Macintosh, 1995). 
 
En central artikel i diskussioner kring asymmetrisk information är Nobelpris vinnaren 2001, 
Akerlof´s artikel ”The Market for Lemons” (1970). I sin artikel använder Akerlof (1970) den 
begagnade bilmarknaden som exempel. Han beskriver hur marknaden uppför sig när olika 
deltagare har olika information om kvaliteten på varorna som handlas. Akerlof (1970) menar 
att det finns ”bra” bilar och ”dåliga” bilar, i USA kallade ”lemons”. En ny bil kan vara en 
”bra” bil eller en ”lemon” och detsamma gäller för en begagnad bil. Aktörer på denna 
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marknad köper en ny bil utan att veta om det kommer att vara en ”bra” bil eller en ”lemon”. 
Efter en viss tid kan ägaren bilda sig en uppfattning om bilens kvalitet. Vill nu ägaren sälja 
bilen har han en ny uppfattning om dess kvalitet som är mer korrekt än den uppfattning han 
först hade när han köpte bilen. En asymmetri i tillgänglig information har nu uppstått mellan 
köpare och säljare av bilen. Säljaren har nu mer information om den begagnande bilens 
kvalitet än köparen. Men ”bra” bilar och ”lemons” måste säljas till samma pris då det är 
omöjligt för köparen att avgöra vilken som är ”bra” respektive ”lemon” innan köpet. Det är 
bara säljaren som har tillgång till denna information. Tillit och förtroende blir därför viktiga 
komponenter för att denna marknad ska fungera. 
 
Även om Akerlof (1970) i sin artikel behandlar bilmarknaden så kan detta exempel även 
appliceras på den finansiella marknaden. IR har naturligtvis tillgång till mer information om  
företaget än vad investerarna har. För att investerare skall våga satsa kapital i ett företag måste 
de kunna lita på företaget i fråga. För en investerare är det av största vikt att erhålla 
information som är trovärdig och som återspeglar en så korrekt bild av verkligheten som 
möjligt. I relationen mellan en investerare och ett företag existerar en informationsasymmetri 
som gör att IR har ett maktövertag i relationen, IR har tillgång till företagets interna situation 
och kan således och till viss del, om man bortser från den påbjudna informationen, bestämma 
vilken information och när investeraren ska få tillgång till denna. Detta kan i sin tur innebära 
att IR till viss del kan påverka den externa bilden av företaget och därmed även investerarnas 
beteende.   
 

3.3 Kontraktsteori 
 
Kontraktsteorin har sin teoretiska grund i Hobbes politiska teori där man ser samhället, 
särskilt relationen mellan stat och individ, som bestående av ett antal kontrakt 
(Malnes&Midgaard,1994). Teorin innebär att man systematiskt kan studera 
uppdragsrelationer mellan två parter. En uppdragsrelation anses förekomma mellan två parter 
då den ena parten handlar på uppdrag av den andra, uppdragsgivaren, vad avser beslut och 
verkställande inom ett överenskommet verksamhetsområde. Kontraktsteorin har efter hand 
utvecklats och kommit att omfatta de mest skilda relationer mellan olika aktörer i samhället 
(Malnes & Midgaard, 1994). Kontraktsteorin har sin utgångspunkt i rättighetsläran och 
sorteras därför under en rubrik kallad äganderättslitteratur (Fama, 1980).   
 

3.4 Agentteorin 
 
Agentteorin är en utveckling av kontraktsteorin och försöker förklara hur kontrakt utformas i 
en situation med asymmetrisk information, osäkerhet och risk. Teorin har sina rötter i den så 
kallade neoklassiska nationalekonomin och utgår, i likhet med denna, från att individer är 
nyttomaximerande (Busch, 1994). Företaget ses som ett antal kontrakt som bestämmer hur 
input sätts samman för att skapa output. Detta innebär att varje faktor i företaget är 
kontrakterad och alltså ägs av en aktör, en agent. Detta innebär i sin tur att ägandet av 
företaget blir irrelevant. Varje kontrakt drivs av agentens naturliga karaktäristika av 
egennytta, det vill säga nyttomaximering, aktörerna är dock medvetna om att deras eget öde 
hänger på företagets prestation och på hela teamets prestation i konkurrensen mot andra team 
eller företag. (Fama, 1980) 
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Kontrakten mellan olika parter i organisationen har en disciplinerande effekt och leder till att 
verksamheten sköts på ett kostnadsmässigt tillfredsställande sätt. En chef utövar sin kontroll 
funktion både uppåt och nedåt i organisationen. Inverkande faktorer är den alternativkostnad 
agenten har för att arbeta för företaget. Den centrala frågan som Fama (1980) ställer sig i 
”Agency Problems and the Theory of the Firm” är hur man disciplinerar cheferna i företaget 
för att åstadkomma en effektiv ekonomisk organisation.  
 
Ett centralt antagande i Famas teori är separationen mellan ägande och kontroll. 
Diskussionen om att separera ägande och kontroll fördes redan på 1700-talet av 
”marknadsekonomins fader” Adam Smith (Fama, 1980). Separationen kallas inom den rätts- 
och nationalekonomiska doktrinen för ”a divergence of interests” eller ”a separation of 
ownership and control” Separationen är inte gjord enbart av praktiska skäl, utan även av 
specialiseringsskäl. Genom att en uppdelning sker, förenas aktieägarnas förmåga att ge 
företaget kapitaltillskott med företagsledningens skicklighet att driva företaget (Bergström & 
Rydqvist, 1989).  
 
I mindre aktieföretag är ägande och ledning ofta nära förknippade med varandra, vilket 
innebär att ägaren bär såväl verksamhetsrisken som ansvaret för att fatta beslut om företagets 
verksamhet samt ansvaret för att styra företagets medarbetare. På motsatt vis förhåller det sig 
vanligtvis med de större aktieföretagen. Förklaringen till uppdelningen är att det är orimligt 
att ägarna, som kanske är flera tusen till antalet, gemensamt skall driva företaget. Det är 
omvänt lika orimligt att en eller två ägare själva skall sköta all verksamhet i ett multinationellt 
aktieföretag. Således har en separation av ägande och kontroll blivit nödvändig.  
 
Huvudsyftet med aktieföretagsformen är att skapa ett effektivt fungerande system som förenar 
investerarnas mål om högsta möjliga avkastning till minsta möjliga risk med 
företagsledningens skicklighet att driva företaget. Detta fungerar så länge målen är förenliga, 
men företagsledaren föredrar, i enlighet med teorin om nyttomaximering, en 
resursanvändning som gynnar företagsledaren, snarare än företaget. Ju större andel av vinsten 
som företagsledaren har rätt till, desto starkare incitament har denne att prioritera egna, ibland 
konkurrerande, intressen.  Ägare, å andra sidan, som verkar utanför företaget, är i allmänhet 
främst intresserade av att erhålla avkastning på sina investeringar. Här uppstår alltså en 
konflikt som har sin grund i nyttomaximering, att företaget eftersträvar vinstmaximering och 
att ägande och kontroll är separerade. (Busch, 1994) 
 
3.4.1 Principal - Agent Problemen 
 
Agentteorin koncentrerar sig främst på att undersöka förhållandet mellan två aktörer som står 
i beroendeförhållande till varandra - en principal och en agent. Dessa har olika mål och 
principalen är beroende av agentens handlande för att uppnå sina egna mål. Denna situation 
finner man ofta inom företag och det kan exempelvis röra sig om förhållandet mellan 
styrelsen (principal) och en verkställande direktör (agent) (Busch, 1994). Då båda parterna har 
olika mål och eftersom de enligt den ekonomiska teorin är nyttomaximerare, saknas anledning 
att tro att agenten alltid agerar efter det intresse som representeras av principalen. (Jensen & 
Meckling, 1976)  
 
Det första problemet som principalen ställs inför när en agent engageras är så kallad ”adverse 
selection” vilket kan översättas med selektiv information vid anställning. Det innebär att det 
förekommer dold eller icke tillgänglig information i samband med att principalen letar efter, 
och därefter, anställer, en agent. Eftersom information finns tillgänglig för agenten, men inte 
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för principalen är detta ett exempel på asymmetrisk information och anställningen är därmed 
förenad med ett stort mått osäkerhet för principalen beträffande agentens kvaliteter. Agenten 
kan exempelvis framställa sig själv på ett, för agenten, fördelaktigt, men likaledes 
osanningsenligt sätt.  
 
Detta problem har även observerats i relationen mellan IR och investeraren. I samband med 
att IR (agenten) letar investerare (principalen) till företaget förekommer dold information. 
Informationen om företaget finns tillgänglig för IR men inte för investeraren, som också är 
den som eventuellt ska investera pengar. För att erhålla kapital från investerarna finns det en 
risk att IR försöker framställa sig själv på ett mer fördelaktigt för investerarna.  
 
Ett annat agentproblem, som uppträder efter det att agenten har anställts, är svårigheten för 
principalen att kontrollera agentens arbetsinsats, så kallad ”moral hazard” . Principalen kan 
omöjligt, i alla situationer, kontrollera att agenten fullgör det som förväntas av honom. 
Därmed är det frestande för agenten att, i enlighet med sitt egenintresse, prioritera andra mål 
än principalens. Agenten frestas att exempelvis minska sin arbetsinsats, tillskansa sig orimliga 
förmåner på principalens bekostnad eller handla illojalt på annat sätt.  
 
Det tredje och sista, agentproblemet enligt agentteorin, som principalen ställs inför är 
svårigheten att finna och implementera ett rättvisande belöningssystem till agenten. 
Belöningssystemet kallas ”incentive schemes”. Enligt Fama (1980) måste det belöningssystem 
som väljs, för att fungera, erbjuda agenten minst samma nytta som vederbörande skulle kunna 
uppnå någon annanstans på arbetsmarknaden.  
 
De samlade agentproblemen ger upphov till så kallade agentkostnader. Agentkostnaderna kan 
definieras som summan av 1) övervakningskostnader, 2) kostnader för agentens otillbörliga 
förmåner och 3) residualkostnader, det vill säga de kostnader som principalen får bära i form 
av minskad välfärd på grund av agentens prioritering av sina egna intressen snarare än 
principalens. (Westerlund, 2001) 
 
Agentteorin är kritiserad för den negativa människosyn som ligger till grund för antagandet att 
det finns opportunister bland medarbetarna. Kritikerna menar att det finns en tendens att 
teorin blir självuppfyllande. De detaljerade incitamentsprogrammen och kontrollsystemen 
som används mot tendenserna av opportunism som teorin påvisat uppmuntrar enligt vissa 
forskare till opportunism. Teorin bekräftas därmed och styrningsaktiviteterna intensifieras. 
Resultatet blir att företaget går in i en ond cirkel (Busch, 1994). 
 
Andra kritiker mot teorin menar att resonemanget i agentteorin utgör en förenkling av sådan 
grad att den blir missvisande. Dessa kritiker menar att relationerna är mycket mer komplexa 
än de som beskrivs i agentteorin (ibid.). 
 
Kan IR-funktionen vara ett uttryck för agentproblem? I ett börsnoterat företag som instiftat ett 
incitamentsprogram för ledningen är det av största vikt att börskursen håller sig på en hög 
nivå då värdet på ledningens tillgångar faller med börskursen om incitamentsprogrammet, 
som ofta är fallet, består av aktier eller optioner i det egna företaget. Om företagsledningens 
ersättningsnivå är kopplad till börskursen via olika belönings och incitamentsprogram kan det 
finnas anledning för ledningen att tänka kortsiktigt och verka för en högre börskurs utan att 
det finns någon faktisk grund för detta. IR blir i då ett verktyg för agenten, i det här fallet 
ledningen, att utan verklig grund få tillgång till externt kapital från principalen, i detta fall 
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investerarna. Detta givet att opportunism råder på marknaden, vilket är ett av de två 
antaganden som olika kontraktsteorier bygger på. 
  

3.5 Transaktionskostnadsteori 
 
Transaktionskostnadsteorin är ytterlige en utveckling av kontraktsteorin och härstammar från 
Ronald Coase (1937) och har därefter blivit känd genom Oliver Williamsons (1985) arbete. 
Teorin försöker förklara varför företag har den struktur som de har, sett ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Den redogör för vad som styr transaktionskostnaderna vid olika transaktioner 
mellan företag. Transaktionskostnader är kostnader som kompletterar produktionskostnader 
och egentligen härrör från att marknaden inte fungerar perfekt. Exempel på 
transaktionskostnader är sökkostnader, kontraktskostnader eller kostnader som beror av 
informationsbrist. (Clausson et al., 2002) 
 
Teorin bygger på två antaganden nämligen att människor har begränsad rationalitet och att det 
förekommer opportunism på marknaden. Med begränsad rationalitet menas att människor inte 
har möjlighet att överväga alla beslutsmöjligheter och dess konsekvenser, dels på grund av 
begränsad analysförmåga, dels för att det finns en viss osäkerhet över hur reaktionerna på 
valen kommer att bli. Opportunism syftar till att det finns en viss risk att människor eller 
företag kan vilseleda eller dölja information för egen vinnings skull. Detta kan ske antingen 
genom att en part planerar att vilseleda den andra, eller att den utnyttjar en oförutsedd 
situation som uppstått (ibid.). Transaktionskostnader avser alla kostnader som är knutna till 
skapandet av kontrakt men som i andra situationer är betydelselösa. Målet med ekonomisk 
verksamhet är kostnadsrationalitet, att organisera transaktionerna till lägst möjliga kostnad. 
(Busch 1994).  
 
Utifrån förutsättningen om begränsad rationalitet menar Williamson att alla kontrakt är 
ofullständiga. Därför kan det lätt uppstå konflikter och kontraktsförhandlingar blir centralt.  
 
Williamson tar upp tre olika former av kontrakt; Marknadskontrakt, Relationskontrakt och 
Hierarkiska kontrakt. I marknadskontrakt försöker man specificera transaktionen så långt som 
det är möjligt. Den viktigaste styrmekanismen i dessa kontrakt är priset. Den andra extremen 
av kontrakt är hierarkiska kontrakt. Dessa återfinns främst inom företaget. Auktoritet 
förekommer mest frekvent som styrmekanism. Mellan dessa två kontraktsformer finns en 
mellanform, relationskontrakt. Relationskontrakt uppstår när transaktionen är svår att 
specificera. Ofta råder det stor osäkerhet och kontraktet är ofullständigt. Parterna måste till en 
viss del lita på varandra. Tillit blir därför en viktig styrmekanism. Relationen mellan 
investerare och företag kan ses som ett typiskt relationskontrakt. 
 
Ett generellt exempel på en transaktionskostnad kan vara då en grossist investerar i ett 
specialanpassat datasystem för beställningar från en viss specifik leverantör. Då relationen 
mellan investerare och företag betraktas som ett kontrakt är det möjligt att se kostnaderna för 
en IR-verksamhet som en transaktionskostnad.  
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3.6 IR som Marknadsföringsfunktion 
 
W.F Mahooney skrev år 1991  boken ”Investor relations: the professional´s guide to 
financial marketing and communications”  i vilken IR ses utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv.  
 
Enligt Mahoney (1991) är IR-funktionens främsta mål att skapa: 
 

• En marknadsplats som har full information om företagen.  
• Ett företag som har fullständig information om dess uppfattning hos investerare.  

 
Vidare menar han att IR-funktionens syfte är att : 
 

• Sänka kapitalkostnaderna 
• Maximera värdet på aktien  
• Tillföra likviditet 
• Undvika att bli uppköpt till ett orättvist pris 

 
Centrala aktiviteter för IR är att etablera och upprätthålla en god relation till alla aktörer inom 
kapitalmarknaden (analytiker, fondförvaltare, banker, börser, privata aktieägare) samt till 
media. IR-funktionens uppgift är att skapa förtroende för företaget samt att hantera 
informationsgivningen. IR ska kommunicera uppdaterad information, som är relevant för 
värderingen ett företags aktier till investerare, deras rådgivare samt de som influerar dessa 
parter (Bowman & Bing, 1993). 
 
IR-funktionens mål är enligt detta synsätt att sälja ett förtroende för företaget. Via en 
förbättrad kommunikation till investerare kan långsiktiga relationer skapas och förtroendet för 
företaget ökar. Mahoney (2001) menar att IR:s funktion har stigit i betydelse efterhand som 
man insett dess potential som reducerande av informationsasymmetri och således ökande av 
marknadens effektivitet och därigenom underlättande av en bättre värdering av respektive 
företag. Företagen har insett vikten av att agera proaktivt snarare än reaktivt och genom denna 
insikt utvecklas möjligheten att utnyttja IR som en marknadsföringsfunktion. 
 
"Du måste ge analytikern  möjlighet en anledning att uppmärksamma företaget" (Mahoney, 
2001) 
 
Att agera proaktivt innebär att kontinuerligt förse marknaden med ett innehållsrikt och stadigt 
flöde av information som gör marknaden mer effektiv i sin värdering av företaget menar 
Mahoney (2001). Han skriver också att detta öppnar möjligheter för en högre värdering av 
företaget genom att företaget därigenom ser till att all information som på något sätt kan 
påverka värderingen finns tillgänglig på marknaden. Denna information brukar ofta benämnas 
som företagets värdedrivare och kan inkludera allt från teknologi, överlägsna produkter, och 
kostnadsfördelar. 
 
Genom IR har företaget även en möjlighet att påverka sammansättningen av aktieägarna 
Mahoney (2001). Företagen påverkar investerarnas beslut och ageranden genom 
informationen de förser marknaden med. Den perfekta mixen av aktieägare består enligt 
Mahoney (2001) av en andel långsiktiga investerare som har tilltro till företagets framtida 
förutsättningar kombinerat med en andel kortsiktiga som investerat i aktien eftersom aktiens 
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karaktäristika passar deras kortsiktiga behov. Genom att lära känna företaget och genom att 
rikta informationen till olika grupper kan ett företag förutse och påverka vem som kommer 
sälja, köpa respektive behålla företagets aktie vid olika tillfällen. Genom att skräddarsy 
information till de respektive grupperna av aktieägare kan företaget uppnå en stabilare 
finansiell prestation (Mahoney, 2001). 
 
För institutioner gäller det att identifiera och bygga långsiktiga relationer grundade på 
förtroende.   
 
3.6.1 IR som en strategisk ledningsfunktion 
 
P.N.D. Bukh vid universitetet i Aarhus respektive J. Mouritsen vid Handelshögskolan i 
Köpenhamn samt P. Gormsen vid Novo Nordisk A/S i Danmark, publicerade år 2000 
forskningsresultat som beskrev IR som en funktion vars uppgift utvecklats från att i huvudsak 
varit ett PR-verktyg till att i dagsläget mer ha rollen utav en strategisk ledningsfunktion. 
Synsättet utgår från Mahoneys (1991) teori om IR som en marknadsföringsfunktion.  
 
Som kommunikationsredskap är IR inte endast ett redskap som ser till att verksamheten lever 
upp till lagen genom utgivandet av påbjuden information, utan även och kanske i än högre 
grad ett redskap som ser till att skapa uppmärksamhet omkring verksamheten, dra till sig 
investerare och sist men inte minst till att uppnå värdetillväxt i verksamheten. Öka 
offentliggörandet av relevanta succéparametrar och nyckeltal, som på ett trovärdigt sätt 
profilerar verksamhetens kärnkompetenser, för att skapa ökad medvetenhet kring 
verksamhetens aktie. Detta sker genom att ta steget från att endast upplysa om de traditionella 
nyckeltalen till att offentliggöra särskilda – såväl finansiella som icke-finansiella nyckeltal. 
Upplysningar som inte endast framhäver verksamhetens kärnområden, och som därmed ökar 
investerarnas och analytikernas insikt i verksamhetens konkreta förhållanden och aktiviteter, 
som inte avspeglas i de traditionella nyckeltalen. Enligt författarna bidrar detta till ett mer 
nyanserat informationsunderlag, utifrån vilken marknaden kan värdera verksamheten, och 
således reducera risken for höga riskpremier och undervärderade aktiekurser ( Bukh et al., 
2000).  
 
Från att ha setts som ett PR-verktyg kan IR betraktas mer som en strategisk ledningsfunktion, 
som bland annat förmedlar en starkare koppling mellan ledning och aktieägare. Därmed är IR 
också en reaktion på investerarnas växande otillfredsställdhet med verksamhetens 
kommunikation; i takt med den växande fokuseringen på ”shareholder value” har 
uppmärksamheten skärpts ytterligare. ( ibid.) 
 
De flesta verksamheter har insett, att de måste intensifiera informationspolitiken och beskriva 
såväl företagets som omvärldens kontinuerliga utveckling, om företagets aktier skall framstå 
som attraktiva. Därför är IR ett sätt att systematisera informationsströmmen från företaget till 
investerarna. 
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Sammanfattningsvis beskriver Bukh et al. (2000) IR: s uppgift som att: 
 
"IR bör ses som en dynamisk och ömsesidig tvåvägskommunikationskanal, som för 
verksamheten såväl som marknaden till en högre kunskapsnivå så att vetskapen kring 
verksamheten ökar."   
 

3.7 Investor Relations 
 
Nedan följer några mer praktiska teorier som utvecklats utifrån Mahoneys (1991) 
marknadsföringsperspektiv. 
 
3.7.1 IR i praktiken 
 
Investerarrelationer eller IR, är den strategiska funktionen som skapar och utvecklar 
relationen mellan företaget och dess aktieägare. Arbetet med IR kräver en kompetens som 
förenar kunskap om kommunikation, finansiering och aktiemarknaden. 
 
NIRI menar att det övergripande syftet med investerare relations är (Adrem, 1999):  
 
”Effektivt ledd kan investerare relations ha en positiv effektiv på ett företags totala värde 
relativt det övergripande marknads och företags kostnad av kapital.”  
 
De huvudsakliga syftena med IR är enligt Taurus8: 
  

• Att bygga företagets anseende genom att ge aktieägare, anställda och övriga 
intressenter den information om företagets finansiella och affärsmässiga förhållanden 
som de behöver. 

• Att organisera företagets informationsflöden så att de lever upp till såväl legala krav 
som ägarnas och den övriga aktiemarknadens formella och informella 
informationskrav. 

• Att bygga aktievärde genom att positionera företaget på ett sätt som reducerar 
riskrabatter och övertygar aktiemarknaden om företagets fulla potential. 

• Att göra det möjligt för aktiva ägare att på ett strukturerat sätt driva och påverka 
företagets utveckling.  

 
Enligt dessa föreskrifter handlar IR om mycket mer än att följa de regler som ställs på 
noterade företag. I första hand handlar IR förstås om att följa noteringsavtalet, lagregler och 
rekommendationer från aktiemarknadens olika intresseorganisationer. I andra hand att 
tillgodose den efterfrågan på information som kommer från aktieägarna, marknaden och 
media. Och slutligen i tredje hand att själv ta initiativet och utnyttja börsnärvaron för att aktivt 
positionera företaget. ( Taurus, informationsblad på IR symposiet 2002, 2000-11-18) 
 
 

                                                           
8 Taurus (www.taurus.se) är ett IR konsultföretag som erbjuder kunskap och tjänster inom Investor Relations 
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3.7.2  IR-funktionens verktyg 
 
Edenhammar et al. (2001) beskriver i sin bok IR:s olika kommunikationsverktyg. Dessa 
skulle kunna delas upp i två kategorier. Den första kategorin består främst av verktyg så som: 
årsrapporter, delårsrapporter, kvartalsrapporter, faktaböcker, pressmeddelanden, TV, 
informationsmaterial om företaget etc. Den andra kategorin består av mer personliga verktyg 
vilka karaktäriseras av personlig kontakt mellan IR och den som söker informationen. 
Personlig kontakt kan vara mycket givande men kräver ofta mycket resurser i form av tid och 
pengar. Personliga verktyg kan bestå av presskonferenser, personliga möten, så kallade 
roadshows, enskilda samtal eller videokonferenser.  
 
3.7.3 IR-funktionens olika roller 
 
IR-funktionen placeras vanligen inom finans - och ekonomiavdelningen eller inom 
informationsavdelningen. En del företag har även separata IR avdelningar. IR kan ha flera 
olika roller.  Edenhammar et al. (2001) går igenom ett antal tänkbara roller som han namnger: 
 

• Presentatör, Bollplank och Koordinator; IR ansvarar ofta för presentationer inför 
investerare. Hur man formulerar sig i under presentationen kan ha stor betydelse och 
presentationerna kräver därför noggrann förberedelse. IR-ansvarig stöttar VD i mötet 
med analytiker och investerare.  

 
• Producenten; Årsredovisningar, delårsrapporter och bokslut brukar även de falla 

under den IR-ansvariges ansvar. Denne samarbetar här nära med finanschefen. Denna 
roll kan även innebära ansvaret för hemsidor och andra informationsinsatser. 

 
• Spejaren; Omvärldsbevakning är oerhört viktigt för företagen. IR ansvarar ofta för 

denna insamling som kan från vad analytiker runt om kring har sagt. 
Kommunikationen med marknaden måste vara dubbelriktat för att vara effektiv varför 
denna roll blir ytterst väsentlig. 

 
• Grindvaktaren; En allt för stor öppenhet i informationsflödet från företaget kan 

ibland vara en nackdel. Detta gäller främst vi större företagsaffärer då IR måste agera 
som ”grindvaktare” och täppa till flödet av information. Vid dessa tillfällen är det att 
föredra om en och samma person tar emot alla samtal för att informationen ut skall 
vara så samstämmig som möjligt. 

 
• Beställaren; IR- konsulter har under de senaste åren växt fram med snabbt takt. I 

dagens konkurrens om investerarnas uppmärksamhet använder sig många företag av 
IR-konsulter för rådgivning och hjälp. Företagets egen IR-funktion agerar då 
beställare.  
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3.7.4 IR-strategier 
 
Företag kan välja mellan två principiellt olika IR-strategier beroende på vilket målet är med 
företaget verksamhet; tillväxtorienterad budskap eller värdeorienterat budskap (DN, G-P, 
SDS, 1986).  
 
Tillväxtorienterat budskap innebär aktiviteter som ämnar sprida aktien. Syftet är att sprida 
aktien till en så stor grupp som möjligt och kan ses som ren marknadsföring. Företaget vill få 
så stor uppmärksamhet som möjligt via olika kanaler. Denna strategi kan anses vara lämplig 
får små företag som skall slå sig in på aktiemarknaden eller som vill förnya sin identitet. I 
svenska företag har denna IR strategi tidigare varit den mest använda då syftet har varit att 
försöka öka aktieägandet (DN, G-P, SDS, 1986). 
 
Den andra IR-strategin, värdeorienterat budskap har fått en ökad betydelse i takt med att det 
institutionella ägandet har blivit mer dominant. Detta innebär att personerna företagen är i 
kontakt med blir allt mer professionella och marknaden blir både mer krävande och 
komplicerad. Värdeorienterat budskap syftar till att påverka företagets kostnader för 
riskkapital. På så vis kopplas IR till ledningens skyldighet att bedriva verksamheten till lägsta 
kostnad. Ett problem är att många företagsledare anser sin aktie undervärderad (DN, G-P, 
SDS, 1986) och det är diskrepansen mellan investerarna och företagsledningen som är IR:s 
fokus. Det är en tvåvägskommunikation. Fördelen med den värdeorienterade tekniken är att 
IR kan påverka ledningen genom sin kunskap om hur marknaden kan tänkas reagera på ny 
information. IR är här alltså integrerad i de strategiska besluten.  

3.8  Sammanfattande ord  
 
De ovanstående teorierna hade till uppgift att ge en ökad förståelse för IR och ett teoretiskt 
ramverk för den kommande analysen. Den första delen av kapitlet beskrev de bakomliggande 
förutsättningarna för IR-verksamheten och förklarade olika synsätt på hur marknadsrelationer 
fungerar och interagerar. För att ytterligare öka förståelsen för IR behövdes en mer specifik 
fokusering på själva IR-verksamheten och dess roll på kapitalmarknaden och de sista 
avsnitten i kapitel tre hade för avsikt att ge en sådan. Kapitel fyra syftar till att undersöka 
olika perspektiv på IR. Vilken är investerarnas syn på företagens IR-funktion? Vilken roll har 
IR? Svaren från undersökningen och resultatet från våra intervjuer med företagsledare 
kommer att presenteras i det följande kapitlet.  Förhoppningen är att dessa skall förtydliga IR-
funktionens roll.  
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4 Empiriskt resultat 
 
 
I detta femte kapitel redogör vi för vårt empiriska material. Kapitlet inleds med en 
redogörelse av den information som insamlades under ett IR-symposium. Därefter redovisas 
investerarnas svar från enkäten och slutligen presenteras tre företagsledares syn på IR och 
dess uppgift. 

 

4.1 IR-symposium 2002  
 
Den 18 november anordnades ett IR-symposium av Taurus i samarbete med Publicistgruppen  
i Stockholm. Symposiet hade temat ”Rätt kunskap för rätt börskurs”. Symposiet behandlade 
trenderna, metoderna och idéerna för de som arbetar med IR och börsrelaterad information. 
  
Uppsatsdeltagarna blev inbjudna att deltaga vid detta symposium för att få en bättre inblick i 
hur IR-arbetet fungerar och för att få olika aspekter på IR-funktionen.  
 
4.1.1 Lagstiftning och regleringar 
 
Anders Ackebo, chef för notering och övervakning på stockholmsbörsen, beskrev under IR-
symposiet 2002 hur Stockholmsbörsen står under ständig tillsyn av Finansinspektionen 
Vidare utvecklade han detta med att beskriva att regelsystemet som omgärdar 
Stockholmsbörsen består av EG direktiv samt lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd 
från EU, Riksdagen, Regeringen och Finansinspektionen. Anders Ackebo gav exempel som 
Finansinspektionens föreskrifter, Noteringsavtalet mellan noterat företag och börsen, NBK:s 
rekommendationer som berör information om företaget och dess verksamhet.  
 
Börsnoterade företag på Stockholmsbörsen måste följa ändringar i regler, rekommendationer 
och föreskrifter samt ge föreskrivna upplysningar för att inte drabbas av påföljder. Anders 
Ackebo påpekade att:  
 
”Påföljder som kan drabba företagen om lagar, regler och föreskrifter inte följs är i värsta 
fall avnotering från börsen, vite eller varning.”  
 
I år har hittills fem ärenden behandlats. Påföljden har i alla fem fallen handlat om vite. 
 
Anders Ackebo sade vidare att 1 mars, 2001 införde Stockholmsbörsen krav på obligatorisk 
finansiell webbplats för börsnoterade bolag. All finansiell information såsom 
pressmeddelanden, finansiella rapporter inklusive prospekt skall finnas tillgänglig på 
webbplatsen minst ett år tillbaka i tiden. Han poängterade också att alla företrädare för företag 
som noterats på börsen efter 1 juli, 2002 måste genomgå en utbildning för att bättre kunna 
förstå och följa regelsystemet.  
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En annan central fråga för IR-ansvariga är frågan om selektiv information. I Noteringsavtalet 
bilaga 1, punkt 1 går att läsa: 
 
”Information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av företagets 
noterade fondpapper får inte i annat än särskilda fall lämnas på annat sätt än genom 
offentliggörande” 
 
Vad som är kurspåverkande information kan ibland vara svårt att avgöra. Gränsdragningen är 
ofta hårfin och mycket bygger på gott omdöme och erfarenhet. För att företaget ska få en 
rättvis bedömning är det förvisso viktigt att analytiker har möjlighet att kontakta företaget för 
att få tillgång till information som kompletterar den offentliggjorda. 
 
Företagen har alltså möjlighet att lämna icke-kurspåverkande information så som att utveckla 
tidigare offentliggjord information, påminna om tidigare lämnad information, rätta till 
uppenbara fel eller tankefel samt tillhandahålla branschstatistik ( Hasselgren, 2001). Denna 
information kan följaktligen lämnas selektivt. Däremot måste företaget som nämndes ovan 
undvika att lämna kurspåverkande information selektivt då detta kan sätta analytikern i en 
besvärlig sits med risk för att denne gör sig skyldig till brott mot insiderstrafflagen 
(2000:1086). Som framgick av beskrivningen av icke-kurspåverkande information kan denna 
vara ganska allmän och oprecis och en skicklig analytiker kan därför pussla ihop många olika 
bitar till en bild som tillsammans påverkar hans bedömning av företaget. Detta visar sig 
givetvis i den motiverade aktiekursen. Detta är en konsekvens av analytikerkontakterna och 
inget brott mot den selektiva informationen eftersom detta är analytikerns arbete och 
accepterat och känt av marknadens aktörer.  
 
4.1.2 Relationer – med vem? 
 
I en diskussion mellan Raoul Grünthal, analytikerchef JP Nordiska och Per Afrell, analytiker, 
framgick det att informationen ut från företagen till viss del måste anpassas till mottagaren. 
Företagen måste se till vem informationen riktar sig mot.  
 
I diskussionen framgick också att journalistiken får en allt viktigare roll. Raul Grünthal och 
Per Afrell menade dock att journalisterna har den tunnaste informationen, men den största 
scenen för att sprida information om ett företag. Journalister är dessutom konsekvensneutrala 
vilket innebär att de inte behöver se till konsekvenserna av vad de skriver.  
 
Vidare poängterade Raoul Grünthal och Per Afrell att analytiker har till uppgift att sprida den 
information som kommer från företagen. Raoul Grünthal kallar det till och med en överföring 
av kunskap. En analytiker understryker och sållar bland information från redovisningsmaterial 
och de viktigaste trenderna. Analytiker intresserar sig också för VD: n. Raoul Grünthal, och 
Per Afrell menade att en VD bör lära sig hur en analytiker tänker för att kunna möta deras 
förväntningar och VD bör ge uttryck för en positiv inställning i syfte att sprida information. 
VD:n måste se till vad marknaden vill ha vid det aktuella tillfället och leverera i enighet med 
detta. 
 
Raoul Grünthal och Per Afrell poängterade att IR kan bli en stoppkloss för information. IR 
har inte till uppgift att bara sälja företaget. Om IR endast arbetar med att sälja företaget leder 
detta till att analytikerna tappar förtroendet för företaget vilket kan resultera i attt de slutar att 
övervaka företaget. Analytiker tappar helt enkelt intresse. Raoul Grünthal och Per Afrell 
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medgav att alla analytiker påverkas mer eller mindre av IR. Sammanfattningsvis anser de att 
IR varken ska sälja ledningens budskap eller blint anpassa sig till analytikernas önskemål.     
 
I diskussionen framgick också att IR måste ha en attityd att jobba med 
informationsmottagarna utanför företaget. IR måste ha access till ledningen 24 timmar om 
dygnet. IR måste sitta på koncernledningsnivå. Raoul Grünthal och Per Afrell poängterade 
slutligen att informationen som går ut till media, analytiker och investerare måste vara enkel 
och lättförstålig. Företag behöver analytiker som följer dem. Ofta motsvaras 
bevakningsgraden av informationskvaliteten. Det vill säga att ju högra kvalitet på den 
informationen som företaget sprider ut ju högre grad av bevakning får företaget.  
 
4.1.3 Journalistkontakter och IR – en ohelig allians? 
 
Nils-Olof Ollevik, Näringslivsjournalist Svenska Dagbladet, inledde sitt föredrag med två 
frågeställningar: ”Har IR någon funktion för aktiemarknaden?” och ” Påverkar IR 
aktiemarknaden?”  Han menade att bevis för att IR inte fyller någon funktion på marknaden 
kan vara att aktiemarknaden har rasat medan företagen bara satsar mer och mer på IR. Vidare 
underströk han att: 
 
” IR har som uppgift att lämna så lite negativ information som möjligt”.  
 
Endast så mycket negativ information som behövs för att informationen ska uppfattas som 
trovärdig ska spridas ut. IR: s anpassning till finansmarknaden leder till att informationen blir 
selektiv, vilket i sin tur skapar dåligt förtroende för företagen Nils-Olof Ollevik menade att 
IR-uppdraget egentligen är hopplöst. Företag uppfattas aldrig som helt ärliga. Företagens 
transparens anses av många journalister som väldigt dålig och de läser inte mycket av den 
textmassa som skickas ut från IR-staben. Siffermaterialet anses mycket viktigare på grund av 
att det inte är lika lätt att vrida på siffror.  
 
Nils-Olof Ollevik tog vidare upp frågeställningen: Är IR lika med PR? Han menade att det 
alltid finns en vridning av informationen så att den ska uppfattas mer positiv. Företagens 
framtidsrapporter ser nästan undantagslöst ljusa ut.  
 
Mats Edman, Redaktionschef på FinansVision, förtydligar detta och säger att på grund av att 
fler VD: ar är omfattade av optionsprogram resulterar detta i att ledningen har en koppling till 
hur analytikerna uppfattar den information som går ut från företaget. Ledningen har därmed 
en stark koppling till börskursen vilket påverkar informationen som går ut från företaget.  
 
4.1.4 Etik och moral i företagsvärlden  
 
Tomas Brytting, Etikforskare Handelshögskolan inledde sitt föredrag med påståendet att det 
måste skapas ett personligt förtroende mellan aktörerna på marknaden. Människan måste bli 
viktig. Tomas Brytting menade att det finns två viktiga begrepp; förtroendekapital och 
humankapital. Kunderna kommer alltmera att se till dessa ”nya” former av kapital då de ska 
satsa sina pengar i olika företag. Företag som arbetar med förtroendekapital och humankapital 
anses ha större framtidspotential. Detta betyder att de har stor möjlighet att få framtida 
investerare att investera. Tomas Brytting ansåg att vägen till finansiella värderingen går via 
förtroendekapitalet och humankapitalet. 
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4.1.5 IR-ansvarigas erfarenheter 
 
I en diskussion mellan Fredrik Lindgren, Informationschef på Investor, Staffan Salén, Vice 
VD Föreningssparbanken och chef för information och IR, Jakob Håkanson, IR-chef på OM 
och Inga Lundberg, Ordförande SIRA (Svenska IR-föreningen) menade Jakob Håkanson att 
företag ofta har olika förhållande till olika ägare. Det är bra att ägare ställer krav, men inom 
vissa gränser och under ordnade former. Inga Lundberg ansåg att kommunikation mellan 
ägare och ledning är viktig. Det måste ske en tvåvägskommunikation, en kunskapsöverföring. 
Hon menade också att företaget måste verka som pedagog, som lärare och undervisa media, 
analytiker och investerare om företaget.  
 
Vidare diskuterades problematiken kring one-to-one samtal och om stora aktieägare gynnas 
genom att de sitter i styrelsen. Staffan Salén menade att alla aktieägare ska ha samma 
information vare sig de sitter i styrelsen eller inte och att en duktig VD har så pass bra 
kunskaper att det inte borde ligga någon problematik eller vara svårt att inte avslöja för 
mycket i one-to-one samtal. Staffan Salén belyste även vikten av så kallade Road Shows. 
Begreppet ”att snacka upp kursen” kan i många fall var relevant och riktigt. Det går att höja 
kursen temporärt med bra PR men IR avdelningen kan aldrig få företaget att bli bättre än vad 
det verkligen är.  
 
Fredrik Lindgren ansåg att det är viktigt att studera ägarna. Som ledning måste man veta vilka 
som är företagets ägare och hur de ska behandlas. Fredrik Lindgren menade att ledning måste 
sträva efter att ha personliga kontakter med aktieägarna och föra en dialog. 
 
Inga Lundberg sa att SIRA: s undersökningar visar att de företag som satsat på bra IR-kvalitet 
har klarat sig bättre på börsen. Företagen har fått mer tillgång på riskkapital och mindre 
fluktuation av aktiekursen.  
 
Slutligen kom deltagarna fram till att ledningen måste tycka att IR är viktigt. Ledningen måste 
vara engagerad i IR-arbetet. Analytiker och investerare vill träffa ledningen personligen för att 
skapa ett intresse för företaget och få fullt förtroende för företaget.  
 
4.1.6 Organisera för framgång: Corporate Finance-konsultens perspektiv 
 
Björn Åkerlund, Handelsbanken Securities inledde sitt föredrag med att visa nedanstående 
bild. 
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Fig 4.1 Betydelsen av rättvisande information  
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Figur 4.1 visar på betydelsen av rättvisande information. Börsvärdet kan påverkas så mycket 
som 30 % av ny information angående, som i exemplet en rättstvist. Björn Åkerlund fortsatte 
föredraget genom att diskutera utifrån frågeställningen huruvida IR är viktig och så fall 
varför. Han menade att IR är viktigt framförallt på grund av att den påverkar sannolikheten att 
en transaktion genomförs. Björn Åkerlund påpekar att det är viktigt att kommunicera en 
enhetlig bild av företaget till institutioner, affärskontakter, media, privatpersoner och 
anställda.  
 
Vidare visade Björn Åkerlund på olika målgrupper för IR-aktiviteter. Målgrupperna är 
institutionella investerare, media och privatpersoner. Institutionell investerare är avgörande 
för prissättningen, de utgör “ryggrad” i ägarstrukturen, de är välinitierade och de kan 
kommunicera med företagets IR. Institutionella investerare har fokus på: historik, stabilitet 
och förutsägbarhet i finansiella bedömningar. Media påverkar privatpersoner och i viss mån 
institutioner. Media är väsentligt mer kritiska nu än vad de har varit tidigare. Privatpersoner 
påverkar prissättningen och kursutvecklingen i eftermarknaden, de skapar likviditet i handeln. 
För privatpersoner är det ofta avgörande vad som skrivs i tidningar. 
 
Björn Åkerlund förklarade vidare varför ägare satsar pengar på IR. IR ökar kvaliteten i 
kommunikationer och minimera risken för negativa nyheter, vilket leder till trovärdighet och 
förtroende. Detta underlättas om företaget har en stabil ledning med bra track-record vilket 
innebär en redovisning om vad ledningen tidigare arbetslivserfarenheter samt deras tidigare 
prestationer, om företaget kommunicerar professionellt och enhetligt mot marknaden, om 
företaget uppvisar en stabilitet i kassaflöde och om det har en god finansiell ställning.  
 
4.1.7 Vad är bra, vad kan bli bättre inom svensk IR? 
 
Den slutliga diskussionen mellan Björn Davegårdh, analytiker/skribent, Jacob Nyberg, 
VD/konsult på Taurus Kommunikation, Inga Lundberg, Ordförande SIRA9, Lars Milberg, 
Aktiespararna och Claes Hemberg, analytiker på Avanza handlade främst om IR i framtiden. 
Det framkom att kraven på pedagogik blir allt större. Företagen måste fungera som en 
pedagog, en lärare för media, analytiker och investerare. Vidare menade deltagarna i 
diskussionen att redovisningen kommer att gå från kvartal till månadsredovisning och 
onlinerapporter kommer att vara en del av den dagliga redovisningen. I framtiden kommer vi 
att gå mot mer öppna styrelsemöten. En sammanfattning av styrelsemötena kommer 
förhoppningsvis att presenteras för kapitalmarknaden. Allt för att ge en större inblick i 
företaget och dess möjligheter. 
 
Björn Davegård, tog upp frågeställningen om huruvida man köper aktier i ett företag på grund 
av de produkter som företaget säljer eller om man ser på andra aspekter också. Björn 
Davegård menade att det är bättre att köpa aktier i ett företag med en bra VD och halvbra 
produkter än tvärt om. I framtiden önskar han en redovisning om vad VD:n  har arbetat 
tidigare samt dennes tidigare prestationer. Björn Davegård menade att man som aktieägare 
vill lära känna VD: n och ledningens personligheter och värderingar. Han ville vidare att VD 
ordet i årsredovisningen ska bli mer personligt. Han tror dessutom att traditionella 
räknevärden kommer att komma tillbaka.  
 

                                                           
9 SIRA, Svenska IR föreningen 
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Informationsflödet kommer att bli snabbare i framtiden och det kommer att ifrågasättas mer 
och mer. Claes Hemberg menade att nya strukturer av företag kommer att skapas. Företag 
måste våga vara personliga och självsäkra. Samtidigt menade Jakob Nyberg att en större 
precision i redovisningen av företaget är nödvändig.  
 
Diskussionen mynnade slutligen ut i att företag måste vårda sina aktier bättre. Både portföljer 
och kompetensen kommer att bli mer nischad och branschspecifik. Deltagarna var också 
överens om att ett fåtal större aktörer kommer att få ”all” uppmärksamhet av analytiker, media 
och de mindre kommer att få kämpa allt mer för att uppmärksammas.  
 

4. 2 Redovisning av enkät 
 
4.2.1 Vem skickades enkäten till? 
 
Undersökningen omfattade de största institutionella investerarna i Sverige så som SEB Asset 
Management och Robur kapitalförvaltning. Den webbaserade enkäten skickades den 9 
december 2002 till 59 investerare.  
 
4.2.2. Enkätens utformning 
 
Svarsalternativen gav inget utrymme för egna kommentarer utan den svarande kunde enbart 
välja från färdiga svarsalternativ. Anledningen till detta var för att det skulle vara lättare att 
svara och för att det skulle gå att samanställa svaren på ett korrekt sätt. Svaren kommer nedan 
att redovisas fråga för fråga med både antal och procentantal. Procenttalen är avrundade till 
närmaste heltal. 
 
4.2.3 Sammanställning av enkät svar 
 
Fråga 1.  Vilken är IR:s främsta roll? 
 
Frågans syfte: Vi ville med denna fråga ta reda på hur investerare ser på företagens IR- 
funktion. Enligt flera författare innehar IR flera olika roller. Vi vill här få svar på vilken som 
är IR:s viktigaste roll. 
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Undersökningen visade att 50% av respondenterna tog delvis avstånd i frågan om IR:s roll är 
att förmedla frivillig information. 33% instämde delvis i att IR:s roll är att förmedla 
pliktinformation medan 42% tog delvis avstånd i detta påstående. Vidare instämde 38% delvis 
i att IR:s viktigaste roll är att samla ihop vad analytiker har sagt men 33% tog delvis avstånd 
och hela 29% tog helt avstånd detta påstående. Vidare tog 32% helt avstånd från påståendet 
om att IR: s främsta roll är att täppa till informationsflöde och 27% tog delvis avstånd. 
 
 
Fråga 2.  Vilket är IR:s viktigaste kommunikationsverktyg? 
 
Frågans syfte: Denna fråga tog vi med för att utröna vilket kommunikationsverktyg analytiker 
och investerare föredrar. Tidigare studier har visat att årsredovisningen är det viktigaste men 
vi ville se om inte kommunikationsmedel så som personliga möten också skulle kunna ha en 
stor betydelse. 
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Undersökningen visade att respondenterna inte var överens om huruvida årsredovisningen var 
IR: s viktigaste kommunikationsverktyg, 9% instämde helt, 32% instämde delvis medan 27% 
tog delvis avstånd och 27% tog helt avstånd. Majoriteten instämde delvis i att 
pressmedelande, presskonferenser, personliga möten och enskilda samtal är IR:s viktigaste 
kommunikationsmedel. Särskilt de personliga möten ansågs vara ett viktigt 
kommunikationsverktyg. Hela 87% instämde i detta påstående. Beträffande videokonferenser 
var det bara 32% som instämde delvis medan 59% tog avstånd i denna fråga. 
 
Fråga 3a. Vilken information från IR värderas högst? 
 
Frågans syfte: Vi vill i fråga 3a och 3b undersöka vilken typ av information som investerarna 
egentligen efterfrågar och om detta överensstämmer med vad företagen tror är viktig 
information. 
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En klar majoritet ansåg att information om strategifrågor värderas högst. Hela 68% instämde 
delvis och 18% instämde helt. Svaren från enkäten visar vidare att siffror värderas högt då 
14% instämde helt och 59% instämde delvis. I frågan om information om management rådde 
det delade meningar, 14% av respondenterna instämde helt, 36% instämde delvis, 18% tar 
delvis avstånd och 9% tar helt avstånd. Vidare verkade det som att de flesta respondenter inte 
värderade information om etik och miljö särskilt högt då 50% tog delvis avstånd och 18% tog 
helt avstånd i detta påstående. 
 
 
Fråga 3b. Hur bra är IR på att förmedla sin information? 
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En klar majoritet. 64% av respondenterna instämde delvis i att IR är bra på att förmedla 
information om strategifrågor. Hälften av respondenterna instämde i att IR var bra på att 
förmedla information om siffror medan övriga antingen saknade åsikt eller tog avstånd i detta 
påstående. 41% istämde delvis i att IR förmedlade bra information om management och 
slutligen saknade hela 50% åsikt i frågan om hur bra IR är på att förmedla information om 
etik och miljö. 
 
 
Fråga 4. Vilka källor är viktigast i värderingen av ett företag? 
 
Frågans syfte: Vi ville här utröna hur viktig IR är som informationskälla för investerare i 
värderingen av ett företag. Vi ville också se vilka andra källor som används. Bilden vi har är 
att investerare på senare år förlitar sig mestadels på information från IR och glömmer eller 
hinner inte undersöka andra informationskällor. Vi ville i denna fråga också se om 
investerarna verkligen använder information från IR. 
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I värderingen av ett företag tog hela 36% avstånd från påståendet att IR skulle vara den 
viktigaste källan i värderingen av ett företag. Däremot instämde 27% delvis och 14% helt. 
55% instämde delvis i att branschstatistik är den viktigaste källan medan övriga saknade åsikt 
eller tog avstånd helt eller delvis. Vidare tog 45% avstånd delvis från att andra analytikers 
rapporter skulle vara den viktigaste källan och 23% tog avstånd helt. En klar majoritet 
instämde i att direktkontakt med ledning och VD är den viktigaste källan, 32% instämde helt 
och 59% instämde delvis. De flesta instämde också delvis i påståendet att kontakter med 
företagets kunder och leverantörer är den viktigaste källan. 
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Fråga 5. Har den frivilliga informationen betydelse i värderingen av ett företag? 
 
Frågans syfte: Flera studier menar att frivillig information från företagen är viktig i 
värderingen av ett företag. Vi ville därför se om investerare verkligen använder sig av denna 
information i sina värderingar. Beroende på hur våra respondenter svarade skulle vi här få 
reda på om IR fyller sin funktion som asymmetri-reducerare eller om marknaden inte har 
behov av frivillig information och att IR främst är en marknadsföringsfunktion av företagets 
aktier. 
 

 
Svaren visar att 14% instämde helt i ovanstående påstående och 55% instämde delvis.  
 
Fråga 6: Är IR:s information selektiv eller vinklad? 
 
Frågans syfte: I fråga 6 och 7 ville vi se hur investerare ser på informationen från IR huruvida 
den är selektiv och vinklad eller om den är neutral med lika stort värde som annan 
information. Vi ville också undersöka om våra respondenter i så fall tyckte att detta var 
negativt och om detta gjorde informationen oanvändbar.  
 
 

 
Av respondenterna instämde 41% delvis i att informationen från IR är selektiv eller vinklad 
medan 23% tog delvis avstånd i denna fråga och 18% tog helt avstånd från att så skulle vara 
fallet. 
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Fråga 7: Uppfattas IR-avdelningens information generellt som alltför selektiv eller 
vinklad för att kunna användas i värderingen av företaget? 
 
Frågans syfte: Samma som i fråga 6. 
 
 

 
En majoritet tog helt eller delvis avstånd i ovanstående påstående att informationen skulle 
vara så selektiv och vinklad att den blev oanvändbar. 
 
Fråga 8: Är IR-funktionen till för företaget? 
 
Frågans syfte: Fråga 8 och 9 skulle ge oss svaret på vem som egentligen efterfrågar en IR- 
funktion. Vi ville se om våra respondenter ansåg att de hade mest nytta av IR eller om det var 
företaget som drog mest fördelar av en IR-funktion. Skulle de flesta svara företaget skulle 
man kunna dra slutsatsen att IR är en marknadsföringsfunktion för företaget. Om de flesta 
däremot svarar att IR är till för analytiker och investerare skulle detta kunna betyda att det 
faktiskt råder informationsasymmetri på marknaden vilket missgynnar företaget. Därför vill 
företagen minska denna asymmetri genom att förmedla frivillig och påbjuden information till 
marknaden. 
 

 
Av våra respondenter instämde hela 55% delvis och 9% helt i frågan om att IR funktionen är 
till för företaget medan 14% tog avstånd helt i detta påstående. 
 
 
 
 

40 
 



Axell, Gottmark, Svantesson – Investor Relations - en agentkostnad 

Fråga 9: Är IR-funktionen till för investerare? 
 
Frågans syfte: Samma som i fråga 8. 
 
 

 
Undersökningen visade vidare att 55 % också instämde delvis och 18 % instämde helt i 
påståendet om att IR är till för analytiker och fondförvaltare. I denna fråga var det ingen som 
tog helt avstånd. 
 
Fråga 10: Kommer IR att få en ökad betydelse i framtiden? 
 
Frågans syfte: Vi ville här få en bild över respondenternas syn på IR i framtiden. 
 

 
Majoriteten av respondenterna instämde helt eller delvis i att IR kommer få en ökad betydelse 
i framtiden. Bara 9% tog delvis avstånd och ingen respondent tog avstånd helt. Några, 23% 
saknade åsikt i frågan. 
 
Fråga 11: Kommer IR få en minskad betydelse i framtiden? 
 
Frågans syfte: Samma som i fråga 10 
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Ingen instämde helt i att IR skulle få en minskad betydelse i framtiden. Majoriteten tog istället 
avstånd i detta påstående, 36% tog helt avstånd och 32% tog delvis avstånd. 
 
Fråga 12: Jag har inget behov av företagens IR-funktion 
 
Frågans syfte: Denna fråga skulle ge svar på om investerare verkligen värdesätter IR. 
 

 
En klar majoritet, 91 % tog helt eller delvis avstånd i detta sista påstående. 
 

4.3 Redovisning av intervjuer med personer som har erfarenhet av IR 
 
4.3.1 Intervjuernas syfte 
 
Intervjuerna syftar till att dels ge oss en djupare och bredare kunskap om IR ur företagens 
perspektiv och dels som jämförande analysmaterial.  Dessutom ska intervjuerna ses som 
fördjupade fallstudier och syftar till att ge ytterligare belysning av  frågor relaterade till 
frågeställningarna i kapitel ett. 
 
4.3.2 Redovisning av respondenterna 
 
Eric Österberg, Informationsdirektör för TietoEnator AB 
 
Lennart Svantesson, VD för Scribona AB  
 
Jack Forsgren, Direktör, f.d. VD Nobel Biocare AB, f.d. VD, Mölnlycke  
 
Respondenterna ville inte bli citerade direkt och därför står det inte angivet vem som har sagt 
vad.  
 
4.3.3 Intervjuer  
 
Fråga 1. Vilken är IR funktionens främsta uppgift (avseende den frivilliga  
informationen)?  
 
”IR-funktionens uppgift är, om man, som ni säger, bortser från det som måste göras rent 
legalt, att bygga, upprätthålla och vidareutveckla goda relationer med finansmarknadens 
representanter. Som jag ser det kan det beskrivas som en blandning av informationsgivning, 
utbildning och marknadsföring av företaget gentemot denna målgrupp. Det yttersta syftet är 
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att öka "lojaliteten" hos dessa personer, så att kursutvecklingen blir så jämn och förutsägbar 
som möjligt, men också att attrahera nya investerare och analytiker till företaget." 

 
"Viktigast är att IR ger en bra bild av vad företaget står idag och vart det är på väg. Syftet är 
att ge marknaden en bild av vad en investering i företaget kan innebära. Bilden ska innefatta 
vad företaget presterar och kan prestera på den marknad företaget verkar på. Bilden ska IR 
förmedla till aktieägare, investerare, anställda och potentiella anställda. " 

 
"IR ska även beskriva marknaden på vilken företaget agerar och i denna beskrivning ska alla 
aktörer på marknaden inkluderas; konkurrenterna, kunderna, leverantörerna, media. IR ska 
spegla hur dessa aktörer arbetar och agerar på både på kort och lång sikt."  
 
” IR-funktionens främsta uppgift är att  löpande ge marknaden relevant information för att 
möjliggöra en god bedömning av företagets utveckling och dess värdering.” 
 
Fråga 2. Hur ser Ni på balansen mellan positiv information och mindre gynnsam  
information?  

 
"Ett börsnoterat företag måste lämna tillräcklig, korrekt och hållbar information till 
kapitalmarknaden. Detta ska ske alldeles oavsett om informationen i sig kan påverka företaget 
negativt eller positivt. Jag tror att det är oerhört viktigt för förtroende för företaget, både från 
finansmarknaden, kunder och egna anställda att man är lika öppen oavsett läget. ” 

 
"IR-funktionen och företaget ska förmedla en sann och rättvis bild av företaget. Den ska dock 
framhäva det som är bra till aktieägarna. Händer det ogynnsamma saker måste man berätta 
det, vilket kommer att leda till trovärdighet i längden. Proffsiga analytiker avslöjar snabbt 
icke-korrekt information. Det är viktigare att inge trovärdighet. Ibland kan det till och med 
vara så att det kan bli en positiv reaktion på negativ information. Detta kan leda till att 
analytikerna tycker att företagen kan hantera problem ett företag bör aldrig ljuga för 
marknaden. Ansvar och balans är motton som företagen bör hålla högt." 

 
”Det är lika viktigt för IR funktionen att ge både positiv och mindre gynnsam information. 
Det är också viktigt att beakta att marknaden har blivit mer volatil, vilket innebär att den är 
känslig och tenderar att överreagera på positiv och negativ information. Mäklare tjänar pengar 
på att marknaden överreagerar. Då säljs och köps aktier i ett högt tempo. IR-funktionen vill ge 
korrekt information, men är rädda för att informationen skall övertolkas och måste vara 
uppmärksamma på detta. Som exempel kan nämnas att Kurt Hellström, VD Ericsson, vid ett 
tillfälle med ett oväntat ordval fick hela Ericsons aktie att rasa i USA.  Slutligen är det viktigt 
att poängtera att IR-funktionen skall fungera som en transparent kanal för både positiv och 
mindre gynnsam information. ”     
 
Fråga 3. Varför behövs en IR funktion? Med tanke på att IR som funktion är en relativt  
ny företeelse - skulle (större) börsföretag kunna fungera utan denna?  
 
” Den finansiella marknaden är oerhört viktig för ett företag av idag, i varje fall om man tittar 
på lite större företag. Att vårda, underhålla och utveckla kontakterna med marknaden är ett 
arbete som kräver hög kompetens i ekonomiska frågor, djup kunskap om företaget i sig och 
dess marknad och en förmåga att presentera det på ett begripligt sätt. Det finns många 
företagsledare som är mycket duktiga på detta, men ett framgångsrikt IR-arbete kräver också 
hög tillgänglighet, en stor mängd planering och även produktion av informationsmaterial. Det 
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är nog snarare här som företagsledningarna blir en trång sektor. En IR-funktion behövs för att 
planera, genomföra och följa upp aktiviteterna, plus att agera som första linjens support vid 
frågor. Att ta bort IR-funktionen på ett större företag skulle innebära att koncernledning 
(CEO/CFO etc.) skulle behöva lägga orimligt mycket tid på detta område för att nå ett bra 
eller godtagbart resultat.”  
 
”I första hand behövs IR för att samordna information. På ett företag finns det flera 
medarbetare som ger ut information om företaget via intervjuer och samtal. Det är viktigt att 
veta vilket vårt budskap är och vilken den gemensamma ståndpunkten är. Det är viktigt att ge 
en homogen bild av företaget, att alla anställda presenterar samma story. I andra hand 
kommer att svaren från företaget ska uppnå ett visst mått av proffsighet. Analytikerna har 
höga krav på kunskap”     
 
”Det är viktigt att veta när företaget måste, får och inte får redovisa viss information om 
företaget enligt noteringsavtalet.  Det är viktigt att hantera frågor och samtal men analytiker 
proffsigt! Det är viktigt att den som lämnar ut informationen vet vad han/hon pratar om och 
han/hon förstår siffrorna och hur dessa tolkas av mottagaren.” 
 
”Det är viktigt att använda IR både utåt mot marknadsaktörerna och inåt i företaget och få 
dessa att överensstämma.” 
 
”IR funktionen kan aldrig ersätta VD:n. Det är CFO:n (ekonomichef)och VD:n som analytiker 
och investerare vill prata med. Dessa funktioner är alltid viktigast! Dessa vill man alltid träffa 
och det är dessa som förmedlar trovärdighet och bär ansvaret.” 
 
”IR funktionen är viktig för att tillgodose alla aktieägare med information om företagets 
utveckling. Börsbolag skulle i teorin kunna fungera utan IR-funktionen. Det skulle dock 
missgynna de små aktieägarna. Stora aktieägare och intressenter får alltid tag på information. 
Företagen har behov av en professionellt arbetande funktion för att hålla marknaden 
informerad om företagets utveckling. Ledningen besitter inte alltid denna kompetens och 
förmåga. Därför bör företagen ha en funktion som på heltid sysslar med IR-arbete. ” 

 
Fråga 4.  Används IR som en marknadsföringskanal och i så fall hur och varför?  

 
”IR kan inte särskiljas från andra aktiviteter riktade mot marknadens olika segment. 
Analytikerna lever i symbios med media - journalisterna läser rapporter och skriver artiklar 
utifrån dessa, analytikerna agerar som kommentatorer i media på en rad områden. Media och 
rapporter läses av både kunder, potentiella kunder och anställda. Det är därför oerhört viktigt 
att samma budskap och uppgifter finns i samtliga kanaler, internt och externt.” 
 
”Ja, garanterat! En bra IR-funktion leder till mycket medieutrymme som i sin tur leder till en 
positiv syn på företaget. IR ska lyfta produkter och tjänster. Om ekonomijournalister lyssnar 
för de också vidare budskapet om produkter och tjänster. ” 
 
”Ja, IR-funktionen fungerar delvis som en marknadsföringskanal. Kunskapen om företaget 
marknadsförs ut till marknaden. Bolagen slåss på marknaden. Marknadsföringen sker i form 
av exempelvis kapitalmarknadsdagar och företagspresentationer för aktieföreningar och 
aktieklubbar.  Årsredovisningar är inte något särskilt bra marknadsföringsverktyg. ”  
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Fråga 5. Anser Ni att kapitalmarknaden är effektiv d.v.s. att det råder god  
                    tillgång på korrekt och tillförlitlig information 

 
”Det är svårt att ge ett generellt svar. Kvaliteten på information varierar uppenbarligen högst 
väsentligt mellan olika branscher och olika företag. Ett exempel på detta är den uppsjö av 
olika vinstmått som används. Men totalbilden är enligt min mening relativt bra.” 
 
”Det saknas väldigt mycket information idag. Kapitalmarknadens utveckling påverkas av 
direkt information från företag men också av analyser av ekonomijournalister och rykten. 
Företagen har oftast god och saklig information. Analyserna som görs av journalister är i 
många fall väldigt grunda och artiklarna är i många fall spekulationer. Spekulationerna kan i 
många fall vara vilseledande och har ofta ett kortsiktigt perspektiv. Aktieägarna tror i många 
fall på mer på Dagens Industri än på vad företagen säger. ” 
 
”Det görs dock en del proffsiga analyser av analytiker som exempelvis på de större och 
välrenommerade firmorna som exempelvis Carnegie, Alfred Berg etc. Dessa analyser skickas 
dock vanligen bara till de stora aktieägarna. Små aktieägarna och potentiella aktieägare har 
sällan tillgång till dessa! Det finns mycket tillgång på information men inte alltid god 
information. ” 
 
”I stort sett är marknaden effektiv. Det är dock en ojämn kvalitet på information från företag.   
Stora aktieägare och intressenter får alltid tag på information och oftast före alla andra. Små 
aktieägare har en nackdel.” 
 
Fråga 6. Påverkar incitamentsprogram och belöningssystem IR-funktionen?  
 
"Nej. Det låter alltför långsökt. Drivkraften är nog än så länge de legala kraven på redovisning 
av företagets resultat och utveckling. De incitamentsprogram jag känner till och har erfarenhet 
av är vanligtvis baserade på företagets vinst eller olika tillväxtmål, inte på dess börskurs. 
Målet med ett sådant program är ju normalt att företaget ska förbättras och utvecklas 
långsiktigt, även om fokus ibland hamnar på närmaste kvartals/helårsresultat. En 
företagsledning kan visserligen, med hjälp av en IR-avdelning, på kort sikt blåsa upp 
aktiekursen så att företaget ser mer framgångsrikt ut än vad det egentligen är, men 
lönsamheten i sig är ju svårare att påverka på detta sätt. Vad en IR-funktion kan bidra till på 
lång sikt är förmodligen en bättre lönsamhet, men framför allt en mer stabil, realistisk och 
förutsägbar kursutveckling. " 
 
"Nej, det är inte drivkraften för IR-funktionen. Men det finns en risk när bonusprogrammen 
blir för stora och det handlar om alltför stora pengar. Exempelvis vid lanseringen av ett 
bonusprogram eller då ett program ska ”cashas” in. Det kan bli korta perspektiv på hur företag 
agerar. De proffsiga analytikerna kan och vet då dessa händelser ska inträffa och kan agera 
utefter detta. Små aktieägare har inte samma kunskap."    
 
”Det finns en risk att företagsledningarna är mer återhållsamma med negativ information och 
öppnare med positiv på grund av incitamentsprogram och belöningssystem. Företagen blir 
mer försiktiga med negativ information. Styrelsen har till uppgift att se till att detta inte sker 
och tar allvarligt på detta. Enligt Aktiespararnas rekommendationer ska styrelsen vara 
obunden, vilket innebär att den inte ska vara bunden till incitamentsprogram eller andra 
belöningssystem som är kopplade till aktiekursen. ” 
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5 Analys 
 
 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet från enkätundersökning, IR-symposium 

samt intervjuer med företagsledare, med hjälp av de teorier som presenterades i kapitel tre.  

 

 
 

5.1 Presentation av de inledande frågeställningarna 
 
I inledningen identifierades ett antal frågeställningar för att underlätta utredningen av den 
huvudsakliga frågeställningen: Vilken roll spelar IR på aktiemarknaden? I följande avsnitt 
analyseras empirin utifrån de teoretiska utgångspunkterna i ett försök att besvara 
frågeställningarna. De frågor vi inledningsvis ställde oss var: 
 
 Uppfyller IR ett värde för investerarna respektive företagen?  
 Vilken typ av information efterfrågas av investerarna? 
 Hur värderar investerarna information från IR? 
 Skapar IR förtroende för företaget? 
 Hur påverkar informationsgivningen marknaden? 
 Vilket är IR:s viktigaste kommunikationsverktyg? 
 Vilken är IR:s roll? 

 
5.2 Fyller IR ett värde för investerarna respektive företagen? 
 
Resultaten av våra olika fallstudier tyder på en homogen syn på IR som värdeskapande. Få 
respondenter sade sig kunna vara utan den och majoriteten trodde sig se en ökad betydelse av 
IR i framtiden. Att så mycket tid och resurser satsas på ett IR-symposium tyder dessutom på 
att det finns ett stort intresse för arbetet, kommunikationen och relationen mellan investerare 
och företag 
 
5.2.1 Ett snabbare informationsflöde 
 
Vi menar att förklaringen till ovanstående resonemang kan tänkas ligga i att det allt snabbare 
informationsflödet på marknaden, delvis som en följd av globaliseringen, lett till att 
informationsasymmetrin ökat på kapitalmarknaden vilket även Linderyd & Wettergren (1999) 
stödjer. Detta kan även vara orsaken till att börskurserna fluktuerar mer och därmed orsaken 
till att majoriteten av de tillfrågade ansåg att IR skapar ett värde för dem. Att 
kapitalmarknaden blivit mer asymmetrisk får stöd av teorier företrädda av Mahoney (1991) 
som menar att behovet av att förmedla information på ett mer kontinuerligt sätt via en IR-
avdelning är ett sätt att se till att information beträffande företagets värde finns tillgänglig för 
de som ska utföra värderingar. Därmed blir IR ett verktyg för att öka effektiviteten i 
värderingen. 
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5.2.2 IR som värdeskapare 
 
I vår undersökning har vi kunnat se att IR idag är efterfrågad av både Investerar- respektive 
Företagssidan. Investerarna visade stor homogenitet när de besvarade frågor relaterade till 
denna frågeställning. Svaren tyder på att respondenterna upplever  att IR fyller en funktion  
både utifrån investerarnas såväl som från företagens perspektiv. 
 
Vi såg också att det fanns flera orsaker till att företag och investerare värdesätter en IR-
funktion. För investerarnas del underlättas naturligtvis arbetet om det finns lättillgänglig 
information att tillgå och undersökningen tydde på att man ser informationen som IR ger ut 
som ett komplement till sina egna analyser. Särskilt värdesatte man de personliga mötena.  
 
För företagen kan det finnas olika anledningar till att man värdesätter en IR-funktion. Våra 
företagsrespondenter betonade att de inte såg någon möjlighet att vara utan en IR-ansvarig 
och att det var nödvändigt att vårda sina investerarrelationer. Orsaken till detta kan vara 
många men ett återkommande svar var att det handlade om att kommunicera ut en gemensam 
bild och att hålla börskursen på en hög och jämn nivå. Enligt Mahoney (2001) är IR ett medel 
för att kunna styra investerarbeteendet och de svar som våra undersökningar givit tyder på att 
detta är en mycket viktig faktor i arbetet med IR. Vi menar att hålla kursen på en jämn och 
hög nivå innebär att man måste dels etablera ett förtroende för företaget dels attrahera och 
dessutom behålla investerare.  
 
Utifrån ovanstående resonemang finner vi således en kongruens och en homogen uppfattning 
i våra undersökningar som visar att både investerarna och företagen upplever att IR-
funktionen skapar värde. 
 

5.3 Vilken typ av information efterfrågas? 
 
5.3.1 Information om siffror 
 
Bowman & Bing (1993) menar att IR ska kommunicera uppdaterad information, som är 
relevant för värdering ett företags aktier till investerare och deras rådgivare. Det blir därför 
viktigt för IR att veta vilken information de ska förmedla. Vi tycker oss kunna se utifrån 
enkäten att investerarna faktiskt använder sig av informationen från IR men att framför allt en 
viss typ av information är viktig. I våra svar från investerarna har vi kunnat urskilja att en 
majoritet ansåg att information om framför allt siffror och strategifrågor värderades högt. 
Svaren visade däremot en lite större heterogenitet kring huruvida information och 
management eller etik och miljö var intressant och viktig information. Enligt Nils-Olof 
Ollevik, Näringslivsjournalist på Svenska Dagbladet verkar det som om journalister sällan 
läser den textmassa som skickas ut från IR. Vad vi har kunnat skönja är alltså att 
siffermaterialet är viktigt för mottagarna av IR:s information. Anledningen till att siffror 
uppskattas kan tänkas ligga i att denna information inte är lika påverkbar som text. 
Förklaringen kan också ligga i att IR:s mottagare av information faktiskt översvämmas av 
textmassa vilket också nämndes på IR-symposiet. Företagen däremot talade mycket om att 
kommunicera ut en bild av hela företaget och dess produkter, strategier, framtidsutsikter men 
nämnde inte speciellt vikten av att kommunicera ut information om siffror.  
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5.3.2 Etik - och moralfrågor 
 
Tomas Brytting, Etikforskare Handelshögskolan, var under IR-symposiet fullständigt 
övertygad om att etik – och moralfrågor var framtidens stora ”grej”. I frågan såg vi en stor 
heterogenitet i svaret. Men resultatet tyder på ett visst engagemang i frågan. Förklaringen till 
heterogenitet i svaret skulle dock kunna ligga i att detta är en typ av information som nyligen 
har uppmärksammats och som befinner sig i början av sin utveckling men också i hur frågan 
var ställd. I frågan jämfördes nämligen denna information med information om siffror, 
strategi och management. Då investerarna tvingades rangordna bland dessa faller det sig nog 
naturligt att etik - och moralfrågor inte hamnar överst på listan. Det framgick även under IR-
symposiet att företagen under senare år lagt allt mer resurser på etik – och moralfrågor. Vi 
menar att om fem år kanske just denna typ av information bli mer väsentlig vid värdering av 
företag och vi kommer kanske se en större efterfrågan på information om etik – och 
moralfrågor.  
 
Vidare verkar det som om investerarna är nöjda med den information som de får från IR om 
strategifrågor medan det rådde en större heterogenitet i svaret på frågan om IR är bra på att 
förmedla information om siffror. Detta skulle kunna tyda på att det råder en inkongruens 
mellan vad företagen tror är viktigt och vad investerarna anser vara värdefull information. 
Därför vill vi uppmärksamma att det just är information om strategifrågor men också 
information om siffror som investerarna tycks värdesätta mest. 
 

5.4 Hur värderas information från IR 
 
5.4.1 Informationskällor vid värdering av företag  
 
Enligt Mahoney (1991) är IR-funktionens främsta mål att skapa en marknadsplats full av 
information. Bowman & Bing (1993) menar vidare att IR ska förmedla relevant information 
till investerare för värderingen av företaget. I våra svar från enkäten har vi kunnat se att det 
finns flera olika informationskällor som investerarna anser viktiga i värderingen av ett företag. 
Stor heterogenitet rådde i svaret men en majoritet tog dock avstånd från att IR skulle vara den 
viktigaste informationskällan vid värderingen av ett företag.  Investerare uppfattade 
visserligen funktionen som en användbar källa vid värdering av företag men dock inte som 
den främsta.  
 
Heterogeniteten skulle kunna förklaras av att det skiljer sig från individ till individ. Vissa 
använder information från IR i stor utsträckning medan andra använder sig mer av andra 
källor. En annan förklaring tror vi skulle kunna vara att större investerare får information 
snabbare än de små vilket också framgick i intervjuerna med företagsledarna. Resultatet kan 
då bli att de små investerare hänvisas till sekundära källor. Vad vi menar är att små 
investerare får kanske inte möjligheten att utnyttja information från IR även om de så hade 
velat. 
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5.4.2 IR som enda informationskälla 
 
Att investerare alltför mycket utnyttjar information enbart från IR var ett problem som 
diskuterades under IR-symposiet. Man menade att vissa investerare har blivit lata och att det 
är enkelt att bara matas med information från IR. I vår undersökning instämde 41 % helt eller 
delvis i att IR - funktionen skulle vara den viktigaste källan i värderingen av ett företag vilket 
i viss mån styrker detta påstående. Svaret i denna fråga visar alltså att många investerare 
verkligen använder sig av information från IR men att detta skulle kunna vara ett problem om 
de inte samtidigt utnyttjar andra källor. Vidare kunde vi se att det rådde heterogenitet i svaren 
kring huruvida andras analysrapporter används vid värderingar och åter igen menar vi att detta 
förklaras av hur man som individ utnyttjar olika informationskällor vid värderingar. 
Förklaringen skulle kunna tänkas ligga i hur noggrann eller ambitiös man är.  
 
5.4.3 Information från ledningen 
 
Vi kunde se en homogenitet i svaret på frågan om direktkontakt med ledningen var den 
viktigaste källan vid värderingen av ett företag. Ingen respondent tog helt eller delvis avstånd 
i detta påstående. Under IR-symposiet framgick det vidare att analytiker i högsta grad 
intresserar sig för företagets VD. Vi menar därför att det blir oerhört viktigt för företagen att 
VD också har förståelse för hur en analytiker tänker och vad han förväntar sig. Vi kan här dra 
paralleller till Bukh et al. ’s (2002) resonemang kring att IR har gått från PR till att idag vara 
en strategisk ledningsfunktion som förmedlar en starkare koppling mellan ledning och 
aktieägare. Utifrån våra svar verkar det som att investerarna efterfrågar just denna koppling 
till ledningen. Däremot har vi inte kunnat identifiera att IR arbetar aktivt med denna koppling. 
Vi såg också i våra svar från investerarna att information från leverantörer och kunder var 
viktig vid värdering av företag. I viss utsträckning har även branschstatistik en betydelse för 
investerare vid värderingar. 
 

5.5 Vilket är IR:s viktigaste kommunikationsverktyg? 
 
Edenhammar et al (2001) nämner i sin artikel en rad olika kommunikationsverktyg som IR 
kan använda sig av. Investerarna ansåg uppenbarligen att all form av direkt kommunikation 
var av mycket stor vikt och något överraskande tyder undersökningen på att årsredovisningen 
var mindre betydelsefull i jämförelse. Personliga möten var med stor majoritet det 
kommunikationsverktyg som tillmättes störst betydelse i förhållande till de övriga 
alternativen. Vi frågar oss då varför personliga möten värderads så högt? Förklaringen tror vi 
ligger i människans natur att trovärdigheten ökar vid samtal där man har personen framför sig 
och att man på detta vis tror sig få ut mer information av motparten. Vi tänker dock inte 
fördjupa oss i beteendevetenskapliga resonemang men vill poängtera att det också 
förekommer en risk att man vid personliga möten kan bli charmad eller duperad av personen 
framför sig. 
 
Sammanfattningsvis tyder resultaten från de olika undersökningarna på att investerarna menar 
att de direkta och särskilt de personliga mötena är IR: s viktigaste kommunikationsmedel. 
Även företagen verkar tillmäta den direkta kommunikationen stor vikt och uttalanden och 
teman på IR-symposiet bekräftar att en sådan tendens existerar. Vi finner stor homogenitet i 
att det viktigaste kommunikationsmedlet är den direkta och särskilt den personliga 
informationen. Detta faktum är även det behäftat med vissa problem av selektiv karaktär. Det 
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har uppmärksammats fall där insiderlagen blivit bruten och området kan vara problematiskt 
om företagen inte håller sig till vad som legalt är korrekt att avslöja.  
 
En annan sida i användningen av de olika kommunikationsverktygen är att investerarna hellre 
möter ledningen än IR:s representanter vilket implicerar att det finns ett större förtroende för 
ledning än för IR-avdelning.  
 

5.6 Skapar IR förtroende? 
 
5.6.1 Informationsasymmetri 
 
I teorierna diskuteras problemet ”adverse selection” och applicerat på IR försöker IR 
framställa företaget på ett så fördelaktigt sätt som möjligt inför investerarna. Under IR-
symposiet framgick det också vid ett flertal tillfällen att företagens framtidsprognoser nästan 
undantagslöst ser ljusa ut. Vidare menade deltagarna på symposiet att det är oerhört viktigt för 
företagen att förmedla både positiv och negativ information för att framstå som ärliga och 
trovärdiga. Frågan är då om IR verkligen gör framställer företaget som ärligt. 
 
Eftersom IR normalt sätt har tillgång till mer information än investerarna är det fullt möjligt 
att ge en något förskönad bild av företaget och dess verksamhet till investerarna. Det råder 
således informationsasymmetri på marknaden. Liksom Akerlof (1971) tar bilmarknaden som 
ett exempel för att förklara informationsasymmetri på en marknad ser vi att situationen ser 
ungefär likadan ut på kapitalmarknaden. IR-funktionen besitter naturligtvis mer information 
om företaget än vad investerarna gör och IR-funktionen har därmed ett informationsövertag. 
Precis som Akerlof (1971) säger bygger relationerna på marknaden på förtroende och tillit för 
att den skall fungera. Detta styrks av Tomas Brytting, Etikforskare på Handelshögskolan som 
även han menar att det måste skapas ett personligt förtroende mellan aktörerna på marknaden. 
Björn Åkerlund på Handelsbanken Securities instämde under IR-symposiet och sa att IR är en 
funktion som förverkligar detta. Däremot har vi kunnat se att analytiker och investerare gärna 
träffar ledningen personligen för att få fullt förtroende för företaget. Det räcker alltså inte med 
enbart en personlig kontakt till IR-ansvarig så som det ser ut idag.  
 
5.6.2 Selektiv information  
 
I vår undersökning kunde vi se att 50 procent av investerarna uppfattade IR:s information som 
selektiv. Däremot kunde vi vidare notera att hela 59 procent tog avstånd helt eller delvis från 
att informationen skulle vara alltför selektiv för att kunna användas i värderingen av 
företagen, men vi frågar oss hur förtroendet för företaget blir i längden om ett företag 
exempelvis fortsätter att förmedla en selektiv information. Vad vi också ifrågasätter är hur 
investerarna förhåller sig till det faktum att de vet att informationen är av selektiv karaktär. 
 
Orsaken till IR:s selektiva informationsgivning är komplex och att så är fallet framkom ofta i 
våra undersökningar. Komplexiteten i IR: s förhållande till informationsgivningen betonas av 
teorier med Mahoney (1991) i spetsen som menar att IR är en marknadsföringskanal. 
Undersökningen visade att en selektiv informationsgivning används av företagen och 
teoretiskt skulle detta kunna ge stöd åt uppfattningen att selektiv information är en produkt av 
IR:s marknadsföringsfunktion. Att den selektiva informationen är ett resultat av att IR och 
används i marknadsföringssyfte får även stöd av de uttalanden som gjordes under 
djupintervjuerna där respondenterna betonade vikten av att framhäva det som är bra till 

50 
 



Axell, Gottmark, Svantesson – Investor Relations - en agentkostnad 

aktieägarna och att en bra IR-funktion leder till mycket mediautrymme och till en positiv syn 
på företaget. Detta kommer mer utförligt diskuteras nedan i 5.8.2.  
 
Vi fann i den selektiva informationsgivningen den förtroendefråga som utgör 
grundproblemtiken i IR: s verksamhet och som särskilt synliggjordes vid IR-symposiet. Vissa 
deltagare menade att företagen i alltför stor utsträckning lämnar positiva prognoser trots att 
verkligheten inte ser sådan ut. Näringslivsjournalist på Svenska Dagbladet, Nils-Olof Ollevik, 
var mycket kritisk till IR:s arbete och menade exempelvis att företagens IR har till uppgift att 
lämna så lite negativ information som möjligt och att själva uppdraget är hopplöst i sin 
nuvarande roll då uppdraget är att skapa förtroende dels för företaget och dels för IR- 
verksamheten samtidigt som man sysslar med att anpassa och selektera information. 
Företagen är medvetna om att investerare efterfrågar både positiva och mindre bra nyheter för 
att ett förtroende skall skapas och bilden anpassas naturligtvis efter detta önskemål. Frågan 
blir ändå hur mycket man kan frisera och anpassa informationen till mottagaren innan 
förtroendet faller. Exempelvis menade analytikerna Raoul Grünthal och Per Afrell under IR-
symposiet att IR inte har till uppgift att sälja företaget. Om IR endast arbetar med att sälja 
företaget och enbart ge positiva prognoser leder detta till att analytikerna tappar förtroendet 
för företaget och slutar övervaka företaget. Utifrån svaren tolkar vi det som att investerarna 
värderar informationen från IR utifrån en medvetenhet om de problem som kan finnas 
kopplade till den informationsgivning som kan påverka börskurs eller företag negativt. 
Undersökningen visade således att det finns förtroendeproblem i IR:s verksamhet och denna 
är kopplad till de dubbla roller IR har och en viktig komponent i marknadsföringsrollen är den 
selektiva informationen.  
 
5.6.3 Vilseledande information  
 
Om informationen är så pass selektiv att man kan göra bedömningen att den är av dålig 
kvalitet menar vi att man skulle kunna kalla den vilseledande. I våra intervjuer med 
företagsledarna framgick det att det idag finns väldigt mycket information på marknaden men 
att den inte alltid är tillförlitlig. Vid vissa tillfällen kan det vara fullt möjligt för ett företag att 
påverka den bild som kommuniceras mot marknaden till den grad att avvikelsen mellan 
verkligheten och bilden blir så pass avvikande att informationen blir vilseledande. Vi tangerar 
nu ett område som ligger nära illegala områden. Informationen på marknaden kan alltså vara 
av olika kvalitet.  
 
Företagsledarna underströk att en IR-avdelning skulle ge en korrekt bild av företagets 
situation och dess förutsättningar genom att informationen kommuniceras ut på marknaden. 
Men vad menar företagsledarna med en korrekt bild? Är det en bild som överensstämmer med 
verkligheten eller är det en bild som endast visar förtroendeingivande sidor av företaget? Om 
företaget har möjlighet att dölja mindre positiva faktorer vad händer då? Delger man 
marknaden, även om det finns en möjlighet att undvika detta, information som påverkar 
företagets förtroende, attraktivitet och börskurs, på ett negativt sätt? Både företagsledare och 
deltagarna på IR-symposiet betonade vikten av att upprätthålla ett förtroende för företaget och 
att det är nödvändigt att förmedla även negativ information. Detta synsätt innebär att en ökad 
transparens mellan företag och investerare och är önskvärd från företagens sida. Vi fann dock, 
som sagt, att investerarna uppfattar informationen som selektiv och att de teorier som menar 
att IR bör användas för att påverka investerarnas beteende stödjer att IR används för att 
selektera och frisera den kommunicerade bilden.  
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Ett alltför omfattande användande av dålig kvalitet i informationen kan påverka marknaden så 
att så kallade bubblor uppstår. Ett exempel som nyligen avslöjades är Enronskandalen där 
ledningen avsiktligt under lång tid kommunicerat en bild av företagets förutsättningar byggda 
på en medveten förvrängning av information, med andra ord, marknaden tilldelades 
information av dålig kvalitet som således blev vilseledande för de som skulle värdera 
företaget. Att så många anser att informationen från IR är vinklad kan förklaras av 
kontraktsteorins (Malnes & Midgaard, 1994) grundläggande antagande om att det råder 
opportunism mellan två kontrakterande parter och därmed gäller detsamma marknaden. Vi 
menar att det finns en risk att företag eller människor kan vilseleda eller dölja information för 
egen vinnings skull och informationen kan därför komma att bli så pass selektiv att man kan 
tala om vilseledande information, beroende på hur mycket man vill avslöja i just det läget. 
 
5.6.4 Påverka börskursen 
 
IR:s syfte med att rikta information till mottagaren kan vara att påverka börskursen 
(Mahoney, 1991). Vi har i vår undersökning kunnat identifiera detta som ett av IR:s syften. 
Det finns olika anledningar till att vilja påverka kursen. Exempelvis kan agentrelaterade 
problem skapa en vilja att påverka kursen eller så kan det vara en sätt att komma i en bättre 
position vid uppköp, fusioner eller andra specifika situationer då ledningens uppfattning 
påverkar vilken information marknaden får tillgång till och vid sådana tillfällen blir 
informationen av selektiv karaktär. Det handlar då om att skapa en specifik bild av företaget 
oavsett den stämmer överens med verkligheten eller ej.  
 
Agentrelaterade problem kan till exempelvis vara de som är kopplade till 
incitamentsproblematiken. Mats Edman, Redaktionschef på FinansVision, sa under IR-
symposiet att på grund av att fler VD: ar är omfattade av optionsprogram resulterar detta i att 
ledningen har en koppling till hur investerare uppfattar den information som går ut från 
företaget. Ledningen har därmed en stark koppling till börskursen vilket kan påverka 
informationen som går ut från företaget. I ett börsnoterat företag som instiftat ett 
incitamentsprogram för ledningen är det av största vikt att börskursen håller sig på en hög 
nivå då värdet på ledningens tillgångar faller med börskursen om incitamentsprogrammet, 
som ofta är fallet, består av aktier eller optioner i det egna företaget. Om företagsledningens 
ersättningsnivå är kopplad till börskursen via olika belönings och incitamentsprogram kan det 
finnas anledning för ledningen att tänka kortsiktigt och verka för en högre börskurs utan att 
det finns någon faktisk grund för detta. IR blir då ett verktyg för agenten, i det här fallet 
ledningen, att utan verklig grund få tillgång till externt kapital från principalen, i detta fall 
investerarna. En stark koppling mellan ledning och börskurs kan således i vissa fall och vid 
vissa tillfällen ha påverkan på informationen som går ut från företaget. En utav de 
företagsledare vi intervjuade höll också med om detta påstående och menade att det finns en 
risk att företagen är mer återhållsamma med negativ information och öppnare med positiv på 
grund av incitamentsprogram och belöningssystem. Företagen blir mer noggranna med 
negativ information.  
 

5.7 Påverkar informationsgivningen marknaden?  
 
IR:s praktiska uppgift är att placera information på marknaden. Figur 4.1 visade på betydelsen 
av information. Exemplet visade att börsvärdet kan påverkas så mycket som 30 procent av ny 
information angående, som i exemplet, en rättstvist. 
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Vad händer då när information placeras på marknaden? Aktiemarknaden är enligt den 
ekonomiska teorin karaktäriserad av olika former av effektivitet. Om vi utgår från att 
aktiemarknaden i alla fall är svagt effektiv (Frankfurter et al., 2001) innebär detta att priset på 
en aktie återspeglar all känd historisk information. Om IR:s uppgift är att så effektivt som 
möjligt förse marknaden med information, så som exempelvis nyheterna på TV förser 
allmänheten med information, kan således IR:s verksamhet i enskilda fall påverka 
marknadens effektivitet åtminstone kortsiktigt vilket också Mahoney (2001) instämmer i.  
 
Om företagets situation förbättras i något avseende ser ofta IR-funktion till att denna 
information kommer marknadens aktörer till godo snabbt och ofta återspeglas företagets 
förbättrade förutsättningar i en förbättrad börskurs.  
 
Men om företaget vill påverka börskursen genom att fördröja när informationen släpps på 
marknaden, vad händer då? Informationsflödet till marknaden kan delvis och åtminstone på 
kortsikt påverkas av IR och är beroende av hur mycket man vill avslöja just i det läget. IR kan 
i vissa fall påverka snabbheten i marknadens reaktion, det vill säga prissättningen, om den har 
möjlighet att påverka hur snabbt och när informationen kommer marknaden tillgodo.  
 
Av avgörande betydelse blir som tidigare nämnts därmed när och vilken information som 
placeras på marknaden. Dessa två aspekter av informationsflödet blir centrala eftersom IR 
ofta har makt över tidpunkten när informationen kommuniceras och över vilken information 
som kommuniceras mot de externa mottagarna.  
 

5.8 Vilken är IR: s roll? 
 
5.8.1 Olika roller 
 
Enligt teorierna och resonemang från Edenhammar (2001) kan IR ha ett flertal olika roller.  
Författaren har gett  rollerna namn så som producent, spejare, grindvaktare och beställare. 
Producenten har som uppgift att sprida information ut från företaget till marknadsaktörerna. 
Liksom teorierna säger har vi i våra intervjuer med företagsledare kunnat se att centrala 
aktiviteter för IR är att etablera och upprätthålla en god relation till alla aktörer inom 
kapitalmarknaden samt att förmedla information om företaget. Viktigt är också, enligt 
företagsledarna att IR ger en bra bild av vad företaget står idag och vart det är på väg. De 
menar att syftet är att kommunicera ut vad en investering i företaget kan innebära. Björn 
Åkerlund på Handelsbanken Securities instämde under IR-symposiet även han i detta och 
menade att det är viktigt att förmedla en bild från företaget till institutioner, affärskontakter, 
media, retail-investerares, anställda och att koordinera kanalerna. Således verkar det som 
investerare och företagsledare är överens i denna ståndpunkt om att  IR ska förmedla 
information för att ge en så bra bild som möjligt  av företaget och därmed ha en roll likande 
den som Edenhammar (2001) kallar producent.  
 
En IR-strategi som företag kan tillämpa är det värdeorienterat budskap (DN, G-P, SDS, 
1986). Här poängteras tvåvägskommunikationen mellan investerare och företag som viktig. 
Edenhammar (2001) instämmer i detta påstående och menar att kommunikationen med 
marknaden måste vara dubbelriktat för att vara effektiv. Han kallar denna roll för spejaren. 
Under IR-symposiet underströk även Inga Lundberg, ordförande för SIRA vikten av en 
tvåvägskommunikation. Vi har i våra undersökningar ej kunnat se mönster som tyder på att 
IR-avdelningarna arbetar aktivt med att förstå investerarna. Vi skulle däremot vilja påstå att 
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för en lyckad relation skall upprättas och för att företaget skall veta hur man skall skräddarsy 
information till olika mottagare krävs att IR verkligen förstår sig på sina mottagare av 
information. Vi kan här dra paralleller till marknadsföringsområdet i dess första stadier.  
 
Grindvaktaren har enligt Edenhamar (2001) till uppgift att täppa till information som går ut 
från företaget. Investerarna visade här en heterogenitet i svaret då hela 59 procent ansåg att 
detta inte var IR:s främsta roll. Intressant är också att under IR-symposiet 2002 poängterade 
Raoul Grünthal, analytikerchef JP Nordiska och Per Afrell, analytiker, att IR kan bli en 
stoppkloss för information vilket anses vara negativt. IR-funktionen försöker ibland stoppa 
viss information från att spridas ut från företaget. Detta skulle kunna förklaras av  två olika 
anledningar. En av anledningarna kan vara för att skydda företaget från ryktesspridning och 
falsk information. Den andra kan vara för att gardera företaget från att ogynnsam information 
läcker ut från företaget. Däremot har vi kunnat se att IR: s roll som grindvaktare inte är 
önskvärd av varken analytiker och investerare. Det blir viktigt att hitta en balans här då detta 
annars kan leda till ett minskat förtroende för företaget. 
 
Vi har inte kunnat se några mönster som tyder på att IR skulle inneha rollen som beställare 
vilket innebär att IR: s främsta uppgift är att beställa IR - konsulttjänster. Det framkom inte 
under någon intervju att IR-konsulter var något som man använde sig av i någon större 
utsträckning. 
 
5.8.2 En marknadsföringskanal 
 
En IR-strategi som företagen kan tillämpa är också det tillväxtorienterade budskapet vilket 
innebär aktiviteter som ämnar sprida aktien (DN, G-P, SDS, 1986). Syftet med denna strategi 
är att sprida aktien till en så stor grupp som möjligt och kan ses som ren marknadsföring. 
Mahoney (1997) säger också att IR kan ses som marknadsföring. Under våra intervjuer kunde 
vi se ett mönster som tyder på att företagsledarna ser IR-funktionen som en 
marknadsföringskanal. De menade att en bra IR-funktion leder till mycket medieutrymme 
som i sin tur leder till en positiv syn på företaget. Däremot har vi inte kunnat se att IR har 
kommit till för att marknadsföra företaget utan detta blir en bifunktion av dess verksamhet. 
Eftersom IR inte kan särskiljas från andra aktiviteter riktade mot marknadens segment blir IR 
aktiviteterna en sorts marknadsföring.  
 
Marknadsföring skall ju också vara något som man får utöver, något som man får extra. Vi 
skulle därför vilja påstå att all den frivilliga information som IR förmedlar kan ses som något 
extra som skapar värde för investerare. Därför blir denna information en slags marknadsföring 
och slutsatsen vi drar är att IR-funktionen med syfte på den frivilliga informationen i högsta 
grad att marknadsföra företaget. Däremot tror vi som tidigare nämnts att det är farligt om IR i 
alltför stor utsträckning koncentrerar sig på att sälja företaget. Priset man får betala för detta 
kan då bli ett minskat förtroende för vilket är mycket allvarligt. Enligt uppgifter från IR -
symposiet kan ett minskat förtroende också resultera i att analytiker tappar intresset för 
företaget och slutar att följa det och företag behöver analytiker som följer det för att uppnå 
största möjliga effektivitet i värderingen.  
 
5.8.3 En strategisk ledningsfunktion?  
 
Som vi har sett betonar både företag och investerare vikten av de personliga mötena. En 
annan tendens var att investerare tenderade att helst vilja möta ledningsgruppen för företaget. 
Bukh et al. (2000) menar att IR bör se sin funktion som en utökad kommunikationskanal 
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mellan företag och dess ägare. I en värld där aktieägare är missnöjda med sin möjlighet att 
påverka menar Bukh et al. (2002) att IR utgör en möjlighet för ägare att få inflytande och 
kunna påverka utformandet av företagets strategi och utveckling. Under IR-symposiet 
framgick det vidare att analytiker i högsta grad intresserar sig för företagets VD.  Både Jakob 
Håkanson, IR-chef OM och Inga Lundberg, ordförande för SIRA menade att det är bra att 
ägare ställer krav och att kommunikation mellan ägare och ledning är viktig. Vidare sa Inga 
Lundberg på IR-symposiet att det måste ske en kunskapsöverföring mellan företag och 
investerare från båda håll. 
 
Vi menar därför att det blir oerhört viktigt för företagen att VD också har förståelse för hur en 
analytiker tänker och vad han förväntar sig. Ett värdeorienterat budskap är det företaget bör 
kommunicera ut. På symposiet talades mycket om vikten av tvåvägskommunikation och våra 
undersökningar har funnit att analytiker helst talar med ledningen direkt samt att de ser de 
personliga mötena som den viktigaste resursen för IR. Att företagen ser det personliga mötet 
som den viktigaste verktyget inom IR kan alltså ses som ett tecken på att investerare ser en 
möjlighet att kunna framföra sina synpunkter på företagets ledning och strategi, även för 
mindre investerare finns ofta en möjlighet att i alla fall via email kunna framföra synpunkter 
och att få tillgång till information. Tvåvägskommunikation är enligt Mahoney (2001) även ett 
sätt att styra ägarsammansättningen för att på så sätt styra börskurs och vidare kunna styra 
företagets förutsättningar vid olika tillfällen. Däremot har vi inte kunnat se att IR arbetar 
aktivt med denna tvåvägskommunikation eller förstärkandet av kopplingen mellan ledning 
och ägare. I våra iakttagelser har vi bara kunnat se att detta efterfrågas av investerarna. 
Således är det viktigt för företagen att i enlighet med Bukh et al. (2000) se IR:s möjlighet i 
form av en strategisk ledningsfunktion och ta tillvara denna tvåvägskommunikation.  
 

5.9 Är IR en agentkostnad? 
 
5.9.1 En kontrollfunktion 
 
Kontraktsteorin ser relationen mellan de två aktörerna ägare respektive ledning som ett 
kontrakt. Enligt agentteorin finner vi en komplikation i relationen mellan dessa genom 
uppdelningen i ägarskap och ledning. Ledningen har ingen auktoritet över sig, såsom en 
mellanchef eller anställd, som övervakar att dess handlanden ligger i ägarnas bästa. En 
kontrollfunktion saknas och således kan agentproblem uppstå. (Fama, 1980) För detta 
ändamål instiftades incitamentsprogram och dessa utgör en agentkostnad som i vissa företag 
ses som nödvändig.  
 
IR som en funktion är relaterad till den kontraktsrelation som finns mellan företag och ägare 
och vi tycker oss kunna se att IR delvis kan ses som ett sätt för de två aktörerna att kontrollera 
varandras ageranden. Vi fann i våra fallstudier att investerarna föredrog personliga möten och 
deltagarna på IR-symposiet betonade vikten av en tvåvägskommunikation mellan företag och 
investerare. Detta i kombination med de IR-forskare som ser IR som ett sätt för företagen 
respektive investerarna att få inflytande över varandras ageranden och våra iakttagelser kan 
ses som ett tecken på att IR fyller en kontrollfunktion i relationen mellan aktörerna. Detta blev 
än tydligare då vi utifrån samtalen med företagsledarna och utifrån teoretiska referenser fann 
tecken på att en selektiv informationsgivning används för att påverka investerarnas beteende 
efter vad som ansågs gynnsamt för företaget vid olika tillfällen.  
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Hade uppdelningen mellan ägare och ledning varit utan komplikationer och det funnits en 
naturlig kontrollmekanism mellan ledning och företag hade det utifrån det agentteoretiska 
perspektivet funnits mindre behov av en IR-funktion.  
 
Utifrån ovanstående resonemang skulle uppkomsten av IR kunna vara relaterad till att 
kontrollfunktionen mellan ägare och ledning, som också Busch (1994) poängterade i sina 
resonemang upplevs som bristfällig trots instiftandet av olika incitamentsprogram. Kanske 
kan detta ses som ett tecken på att dessa forskare, som kritiserat incitamentspolitiken och 
agentteorin för att vara överförenklad, har rätt.  
 
5.9.2 Övervakningskostnad 

 
Utifrån agentteorin kan IR ses som en övervakningskostnad för principalen (ägaren) som är 
nödvändig om denne vill erhålla information och kunna få inflytande över agentens 
(ledningens) ageranden. IR kan även inordnas under kategori två; kostnader för otillbörliga 
förmåner om och vid sådana tillfällen då den används för att lyfta kursen för att gynna 
enskilda individer vars intäkter är kopplade till börskursen. Kategori tre kallas för 
residualkostnader och uppfylls av de två föregående beskrivna kategorierna om det är så att 
dessa leder till en ogynnsam utveckling för företaget i stort. Exempel på en sådan utveckling 
skulle kunna vara om ledningen använder IR till att förmedla information på ett sätt som på 
lång sikt missgynnar företaget men på kort sikt gör att ledningen uppnår en så hög personlig 
avkastning som möjligt och ett sådant beteende missgynnar principalen.  
 
Eftersom ovanstående resonemang är något komplicerat vill vi åskådliggöra detta i en 
illustration (se fig. 5.1). I bilden ser vi att i relationen mellan företag och institutionella 
investerare existerar informationsasymmetri som således resulterar i två agentkostnader: 
Incitamentsprogram och som denna undersökningen visade,  IR-verksamhet. 
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Fig. 5.1 IR som en agentkostnad. 
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5.10 IR ur ett transaktionskostnadsperspektiv 
 
Om man ser IR utifrån ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv är IR nödvändig om 
företaget i enlighet med teorin vill organisera sina kontrakt till lägsta möjliga kostnad. 
Däremot har vi inte kunnat se att IR i alla sammanhang är en ofrånkomlig transaktionskostnad 
i relationen mellan investerare och företag. Vi fann att IR:s viktigaste verksamhet är det 
personliga mötet och kanske finns här en möjlighet att strukturera och rationalisera 
verksamheten med denna insikt i åtanke. 
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6 Slutsats 
 
 
I detta avslutande kapitel sammanställer vi de viktigaste upptäckterna som framkommit ur 
analysen i kapitel fem.  
 
 

6.1 IR skapar värde 
 
I vår analys framkom att investerare och företag upplever IR som värdeskapande. Både 
investerare och företag upplevde ett behov av en väl fungerande IR-funktion. För företaget är 
funktionen värdeskapande eftersom den utgör ett sätt att kunna påverka sammansättningen av 
investerare, aktiekursen och därmed företagets övergripande utveckling. Orsaker som ligger 
bakom att vilja påverka kursen kan vara allt från agentproblem till att vilja styra aktiekursen 
inför fusioner o.s.v. Investeraren finner det värdeskapande i att en IR-funktion ger ett 
kommunikationsmedel och därmed ett ökat inflytande. IR skapar värde för investeraren 
eftersom den ger tillgång till information. IR kan även bli ett sätt för investeraren, att genom 
en tvåvägskommunikation, få inflytande över företaget. 
 

6.2 Information från IR 
 
6.2.1 Information om siffror är viktigt 
 
Vi har iakttagit att siffermaterialet och strategifrågor är av stort värde för mottagarna av IR: s 
information. Anledningen till att siffror uppskattas tror vi kan vara att denna information inte 
lika påverkbar som text. Förklaringen kan också ligga i att IR:s mottagare av information 
faktiskt översvämmas av textmassa. Företagen däremot talade mycket om att kommunicera ut 
en bild av hela företaget och dess produkter, strategier, framtidsutsikter men nämnde inte 
speciellt vikten av att kommunicera ut information om siffror. För att förtroende och tillförlit 
skall skapas för företagen menar vi att denna typ av information kommer bli mer betydelsefull 
då vi har kunnat se att både analytiker och journalister efterfrågar detta. 
 
6.2.2 Personliga möten ett viktigt kommunikationsverktyg  
 
Som nämndes i analysen ansåg investerarna de personliga mötena vara det mest 
betydelsefulla IR-verktyget. Kanske har det ett samband med en viss saknad av förtroende för 
IR:s övriga frivilliga informationsgivning. Investerarna verkar tro att en personlig 
informationskälla är mer tillförlitlig än en formell källa. Det finns även en aspekt av 
tvåvägskommunikation som verkar ha stor betydelse för investerare då de känner att de får 
utlopp för den maktlöshet ägarrollen kan innebära. Det personliga mötet blir ett sätt att få 
inflytande över företaget. Det personliga mötet kan även gynna företaget om man ser det 
utifrån denna tvåvägskommunikation och till och med få en strategisk ledningsfunktion. IR 
blir ett sätt för företaget att ta tillvara extern kompetens i en ömsesidig lärokurva. För 
företagets del kan de personliga samtalet även vara ett sätt för IR att styra investerarna och 
därmed kursen.  
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6.2.3 Information från IR används  
 
Som vi framhöll i analysen använder sig investerare av information från IR. Visserligen ser 
inte alla analytiker IR: s information som den främsta källan vid värdering men att en klar 
majoritet ansåg sig inte kunna vara utan denna funktion och att ungefär hälften ansåg IR vara 
den främsta källan vid värdering av företag styrker detta påstående. Därmed har IR ett 
inflytande över investerarnas beteende och kan på så vis påverka kursen och 
ägarsammansättningen vilket ovan nämndes som värdeskapande för företagen.  
 
Däremot såg vi att kontakten och informationen från ledningen är ovärderlig. Vi menar därför 
att det viktigt för IR att har en nära kontakt med ledning och att IR-representanten gärna får 
ingå i den innersta ledningsgruppen. Vi vill därför inte påstå att IR är den viktigaste 
informationskällan för alla investerare vid värderingen av företag men att investerare absolut 
uppfattar informationen som användbar.  
 
6.2.4 En marknadsföringskanal  
 
Informationen får IR kan ses som ren marknadsföring. Som vi diskuterade i analysen kan IR-
funktionen ses som en marknadsföringskanal. Marknadsföring skall vara något som man får 
utöver, något som man för extra. Vi skulle därför vilja påstå att all den frivilliga information 
som IR förmedlar kan ses som något extra som skapar värde för investerare. Samtidigt 
instämde företagsledarna i detta påstående. Därför blir IR:s information en slags 
marknadsföring och slutsatsen vi drar är att IR-funktionen med syfte på den frivilliga 
informationen i högsta grad är en marknadsföringsfunktion. Att se IR som en 
marknadsföringskanal har också sin naturliga förklaring i att IR inte kan särskiljas från andra 
aktiviteter riktade mot marknadens segment och därför blir IR-aktiviteterna en sorts 
marknadsföring. 
 

6.3 Att skapa förtroende  
 
6.3.1 Att skapa förtroende inte alltid helt enkelt 

 
Så vitt vi har kunnat se är en utav IR:s främsta uppgifter att skapa ett förtroende för företaget. 
Detta är till viss del behäftat med en del problem eftersom IR-verksamheten till viss del ses 
som selektiv och används för att styra den externa bilden av företaget. Detta är den 
grundläggande problematiken IR står inför i sin verksamhet. Vår undersökning tyder på att IR 
företar en balansgång i sin roll av neutral informationskälla då den publicerar påbjudet 
material så som årsredovisningen samt i sin roll som marknadsförare och som 
informationsgivare av frivillig information. Dessa båda kan skapa problem för IR-
verksamheten eftersom en selektiv informationskanal kan ses som vilseledande i sin relation 
till investeraren. Undersökningen visade dock att denna problematik var av mindre betydelse i 
dagsläget men vi befarar att detta eventuellt skulle kunna bli ett problem i framtiden i 
skapandet av förtroende för företaget. Vad som lyftes fram i analysen var just vikten av att 
företagen skall lämna både positiv och negativ information för att framstå som ärligt och 
trovärdigt. 
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6.3.2 Selektiv information 
 
Vår uppfattning är att informationsgivningen från IR är till viss del selektiv. Detta gäller 
endast den frivilliga informationen och vi menar att detta är en naturlig följd av ambitionen att 
skapa ett förtroende för företaget samtidigt som uppgiften är att marknadsföra det. Eftersom 
företagen vill uppnå förtroende i relationen till investerare blir det även nödvändigt att 
offentliggöra mindre bra information men kanske bara om det är nödvändigt. Detta följer av 
den relation som uppstår mellan två kontrakterade aktörer som båda vill maximera sin nytta 
och som försöker uppnå den maximala nyttan utifrån sin situation. IR blir ett medel för båda 
att uppnå denna nytta men eftersom företagen har informationsmonopol har företaget 
maktövertag i relationen till investeraren. Generellt finns uppenbarligen en medvetenhet om 
att selektiv information kan förekomma och att även investerarna är medvetna om detta. 
 
6.3.3 Problematiken i informationsutgivningen 
 
Vi har alltså kunnat se att det förekommer ett dilemma. Företagens ambition är att IR-
funktionen ska ge ut information som är neutral som investerarna huvudsakligen ska använda 
i sin värdering av företaget. Undersökningen visar dock att investerarna är medvetna om att 
det finns ett marknadsföringssyfte med informationen eller ett syfte att påverka börskursen 
men att investerarna likväl tillmäter informationen stor betydelse vid värdering och analys. 
Även företagen verkar insiktsfulla i intervjuerna och menar att även om ambitionen är att ge 
neutral information kan det finnas tillfällen då ett företag blir påverkad av intern styrning av 
informationen och då IR mer än någonsin handlar om att skapa en extern bild.  
 
Utifrån ovanstående diskussion är vår uppfattning att IR:s roll som förtroendeskapare är 
komplicerad och mottsägelsefull.  
 

6.4 En agentkostnad 
 
Att IR:s verksamhet ibland blir av selektiv och kurspåverkande karaktär ser vi som en 
företeelse vars uppkomst i vissa fall är direkt relaterad till uppdelningen mellan ägare och 
ledning och de problem som kallas agentproblem. Därmed kan IR:s verksamhet ses som en 
agentkostnad och som en kompensation för den maktlöshet många ägare känner. För företaget 
blir IR särskilt en agentkostnad då informationen används för att påverka investerarnas eller 
börskursens beteende.  
 
Vår undersökning visade att IR fyller en ömsesidig kontrollfunktion mellan investeraren och 
företaget. Företaget har visserligen ett informationsmonopol men båda sidor uppgav sig sätta 
stort värde på IR-verksamheten. Därmed tolkar vi det som att IR är en nödvändig 
agentkostnad mellan de två kontrakterande parterna, företag och investerare. 
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6.5 IR:s roll är mångfacetterad 
 
Som vi tidigare har lyft fram är IR:s roll mångfacetterad och komplicerad. Den främsta 
motsättningen ligger i dess uppgift som förtroendeskapare samtidigt som den delvis har en 
möjlighet att påverka kursen genom ett marknadsföringsförfarande. Detta undergräver till viss 
del förtroendet för IR:s verksamhet och har till följd att många investerare hellre söker sig till 
den direkta ledningen. Som diskuterades i analysen tycker vi oss också kunna se att IR:s 
existens är delvis ett resultat av en önskan att övervaka det kontrakt som ingåtts mellan 
företag och ägare. För investeraren (principalen) är IR ett sätt att få inflytande över det företag 
man äger och för företaget utgör IR ett sätt för företaget att kommunicera med sina ägare. 
Således vill vi lyfta fram att IR-verksamheten är en nödvändig agentkostnad.  
 
Avslutningsvis har vi i detta arbete kommit fram till att IR har en roll att spela på dagens 
aktiemarknad och vår uppfattning om IR sammanfattas nedan: 
 

• IR innehar rollen som informationsgivare och marknadsförare 
• IR:s roll som förtroendeskapare är problematisk och kan ifrågasättas 
• IR är en agentkostnad  

 
Vi har även kunnat se ett tydligt mönster att investerarna anser att IR kommer få en ökad 
betydelse även i framtiden. Dess roll idag uppfattar vi som en kombination av marknadsföring 
och informationsförmedling samtidigt som IR kan ses som en agentkostnad. 
 

6.6  Förslag på framtida studier 
 
Under vårt uppsatsarbete har det framkommit flera intressanta frågeställningar som vi på 
grund av begränsade resurser och till viss del irrelevans med avseende på våra syften, inte 
djupare undersökt i uppsatsen. Dessa frågeställningar skulle kunna utgöra en intressant grund 
för framtida studier.  

 
IR: s övriga relationer 

 
Vår studie indikerar att både företagen och analytikerna anser att IR är ett betydelsefullt 
område. Vidare skulle det vara intressant att man går vidare och studerar IR: s övriga 
relationer på marknaden. Ett sätt vore att inrikta sig på att se hur IR förhåller sig till 
journalister då vi har sett att denna grupp har fått en allt ökad betydelse.  
 
IR ur andra perspektiv 
 
IR skulle kunna ses ur andra perspektiv än det vi har använt oss av i denna uppsats. 
Exempelvis skulle man utreda IR ur ett redovisnings, organisatoriskt eller ett mer utpräglat 
marknadsföringsperspektiv. Vi har under arbetets gång kunnat se att många av IR: s 
aktiviteter är relaterad till marknadsföring. Intressant vore att se huruvida IR skulle kunna öka 
sitt värde genom att tillämpa klassiska marknadsföringsverktyg.  
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Ökar IR ett företags värde 

 
I denna uppsats har vi ständigt kommit i kontakt med hur och om IR är värdeskapande. Det 
skulle vara intressant att genom en kvantitativ undersökning undersöka om de företag som 
arbetar aktivt med IR skiljer sig från dem som arbetar passivt med IR om man ser till 
börskursutvecklingen. 
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Bilaga 1- NOTERINGSAVTAL 

 
Stockholmsbörsen AB, org.nr. 556383-9058, (börsen) har beslutat att notera fondpapper utgivna av XX org.nr 
XXX, (bolaget) vid börsen. Med anledning härav har följande avtal träffats mellan börsen och bolaget. 
 
INFORMATIONSSKYLDIGHET M.M 
 
1. Bolaget utfäster sig 
a) att informera om bolaget och dess verksamhet i den omfattning och på det sätt som framgår av bilaga 1 till 
detta avtal, 
b) att följa de rekommendationer som är intagna som bilaga 2 till detta avtal, samt 
c) att följa de ändringar i eller tillägg till bilagorna som kan överenskommas mellan börsen och 
Aktiemarknadsbolagens Förening. 
 
Härutöver skall bolaget, enligt 5 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och 
clearingverksamhet, på anmodan lämna börsen de upplysningar som börsen behöver för att kunna fullgöra sina 
uppgifter enligt angivna lag eller annan författning. 
 
2. Ändringar i eller tillägg till bilagorna skall gälla mot bolaget sedan minst trettio dagar förflutit efter det att 
börsen avsänt rekommenderat brev till bolaget med 
underrättelse om förändringen. 
 
3. Om börsen inte medger annat skall bolagsordningen för bolaget innehålla 
avstämningsför-behåll enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller motsvarande annan 
associationsrättslig lagstiftning. 
 
PÅFÖLJDER M.M. 
 
4. Om bolaget i väsentligt avseende inte längre uppfyller gällande krav för notering får börsens styrelse besluta 
om avnotering av bolagets fondpapper. 
 
5. Åsidosätter bolaget lag, annan författning, detta avtal eller i övrigt börsens regler får börsen – om 
överträdelsen är allvarlig – besluta om avnotering av bolagets fondpapper eller - i andra fall - ålägga bolaget ett 
vite motsvarande högst tio gånger den årsavgift som bolaget senast betalat till börsen. Avnotering får inte ske om 
det är olämpligt från allmän synpunkt. Är åsidosättandet mindre allvarligt eller ursäktligt, kan börsen i stället för 
att ålägga vite meddela bolaget varning. Fråga om bestämmande av påföljd enligt denna punkt avgörs av en 
disciplinnämnd som utses av börsens styrelse. Närmare bestämmelser om disciplinnämnden finns i lagen om 
börs- och clearing-verksamhet samt i föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen. 
 
BÖRSENS TYSTNADSPLIKT 
 
6. Uppgift som börsen fått från bolaget under förbehåll om tystnadsplikt, får börsen 
inte utan bolagets medgivande lämna ut till annan förrän uppgiften blivit offentlig. 
Uppgiften får dock alltid enligt 11 kap. 1-2 §§ lagen om börs- och clearingverksamhet hållas tillgänglig för 
Finansinspektionen i dess egenskap av tillsynsmyndighet för börsen. Enligt 2 kap. 8 § lagen om börs- och 
clearingverksamhet får den som är eller har varit knuten till börsen som anställd, styrelseledamot eller annan 
uppdragstagare inte 
obehörigen röja eller utnyttja vad han i anställningen eller under uppdraget har fått veta om annans 
affärsförhållanden eller personliga förhållanden. 
 
 
AVGIFTER 
 
7. För börsens medverkan i handeln med bolagets fondpapper skall bolaget erlägga avgifter till börsen enligt 
gällande prislista. Underrättelse om avgift skall ske minst 30 dagar innan avgiften förfaller till betalning. 
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AVTALETS GILTIGHETSTID 
 
8. Detta avtal är gällande för börsen och bolaget, så länge bolagets fondpapper är 
noterade vid börsen, om inte börsen och bolaget efter uppsägning av endera parten 
träffar överenskommelse om ändrat eller nytt avtal. 
Stockholm den x. 
 
Stockholmsbörsen AB        Bolaget AB 
…………………………… ………………………………….. 
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BILAGA 1 till noteringsavtalet 
 
ALLMÄNT 
 
1. Information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av bolagets 
noterade fondpapper får inte annat än i särskilda fall lämnas på annat sätt än genom 
offentliggörande. 
 
2. Bolaget skall ha en egen hemsida på Internet där all offentliggjord information från bolaget till 
aktiemarknaden skall, om inte särskilda skäl föreligger, finnas tillgänglig 
minst ett år tillbaka i tiden. 
 
3. Offentliggörande i enlighet med punkterna 11 till och med 27 skall ske omedelbart dvs i direkt anslutning till 
att beslutet fattats, valet ägt rum eller händelsen blivit känd för bolaget. 
 
4. Offentliggörandet anses ha skett om informationen lämnats till minst två etablerade nyhetsbyråer samt minst 
tre rikstäckande dagstidningar. Informationen skall senast samtidigt lämnas till börsen och snarast möjligt finnas 
tillgänglig på bolagets 
hemsida. 
 
5. Offentliggörandet skall ske med fax eller annat av börsen godkänt elektroniskt medium. 
 
6. Information enligt detta avtal skall vara korrekt, relevant och tillförlitlig. Den skall vara avfattad på svenska 
språket eller - om detta godkänts av börsen - på danska, norska eller engelska språket. 
 
7. Årsredovisning, emissionsprospekt och annan information som lämnas för distribution till eller hålls 
tillgänglig för aktieägarna skall samtidigt skickas till börsen samt, om inte särskilda skäl föreligger, finnas 
tillgänglig på bolagets hemsida. 
 
God redovisningssed och årsredovisningen 
 

8. Årsredovisning, bokslutskommuniké samt delårsrapporter skall vara upprättade i 
enlighet med tillämplig lag eller annan författning samt enligt god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. 
Avvikelse från Redovisningsrådets rekommendationer av icke oväsentlig betydelse skall omnämnas under 
rubriken ”redovisningsprinciper”. Avvikelsen skall motiveras. 
 
9. Styrelsen skall i ett särskilt avsnitt i årsredovisningens förvaltningsberättelse lämna en 
redogörelse för styrelsearbetet under året. 
 
10. Av årsredovisningen skall för varje styrelseledamot framgå hur länge denne ingått i 
bolagets styrelse, dennes huvudsysselsättning och övriga väsentliga styrelseuppdrag. 
 
INFORMATION SOM OMEDELBART SKALL OFFENTLIGGÖRAS 
 
Bokslutskommuniké och delårsrapporter 
 

11. Sedan bolagets styrelse godkänt årsbokslut skall bolaget omedelbart offentliggöra en bokslutskommuniké 
som skall innehålla det väsentliga från den kommande 
årsredovisningen. 
 
12. Delårsrapport skall lämnas kvartalsvis och det skall av rapporten framgå om bolagets 
revisorer genomfört en översiktlig granskning eller ej. 
 
 
13. Bokslutskommunikén och delårsrapporterna skall offentliggöras senast inom två 
månader från utgången av rapportperioden. 
 
Kommunikén och delårsrapporterna skall alltid innehålla: 
 

a) resultaträkning i sammandrag för räkenskapsåret respektive delårsperioden och det senaste kvartalet med 
jämförelsetal för motsvarande perioder föregående räkenskapsår. Resultaten skall belastas med periodernas 
bedömda skattekostnad, 
b) balansräkning i sammandrag per den aktuella rapportperiodens utgång med 
jämförelsesiffror för närmast föregående räkenskapsårs utgång, 
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c) kassaflödesanalys i sammandrag för räkenskapsåret respektive delårsperioden med jämförelsetal för 
motsvarande perioder föregående räkenskapsår, 
d) en redogörelse i sammandrag som visar förändringar i eget kapital under räkenskapsåret respektive 
delårsperioden med jämförelsesiffror för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår, 
e) nettoresultat per aktie för räkenskapsåret respektive delårsperioden och det senaste kvartalet med jämförelsetal 
för motsvarande perioder föregående räkenskapsår. Information skall lämnas både före och efter utspädning av 
utestående konverteringslån, teckningsoptioner och liknande om utspädningen inte medför en endast oväsentlig 
minskning av resultatet per 
aktie, 
f) uppgift om antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång samt 
genomsnittligt antal utestående aktier för räkenskapsåret respektive delårsperioden och det senaste kvartalet med 
jämförelsesiffror för motsvarande perioder föregående räkenskapsår. Uppgifterna skall lämnas både före och 
efter utnyttjande av utestående konverteringslån, teckningsoptioner och liknande om dessa inte medför en 
oväsentlig ökning av antalet stamaktier, 
g) uppgift om antal egna aktier vid rapportperiodens utgång liksom genom-snittligt antal egna aktier under 
delårsperioden med jämförelsesiffror för närmast föregående räkenskapsårs utgång, 
h) förklaringar till utveckling av resultat och ställning under det senaste kvartalet, bl.a. effekten av väsentliga 
engångshändelser, 
i) om framtidsinriktad information lämnas skall samtidigt framgå vilken motsvarande information som lämnades 
i föregående rapport liksom eventuella förändringar som offentliggjorts sedan föregående rapport, 
j) uppgift om när nästa delårsrapport eller bokslutskommuniké beräknas bli 
offentliggjord, 
Dessutom skall bokslutskommunikén innehålla: 
k) förslag till vinstutdelning, 
l) uppgift om planerad dag för bolagsstämma, m) uppgift om när årsredovisningen beräknas bli publicerad och 
var den kommer 
att hållas tillgänglig för allmänheten. 
 
14. Ändras innehållet i bokslutet eller delårsrapporten så att den i icke oväsentlig grad 
avviker från vad som angetts i kommunikén eller rapporten, skall bolaget omedelbart offentliggöra förändringen. 
 
15. Beslutar bolaget förlänga räkenskapsåret skall bolaget avge delårsrapport enligt punkt 13 för den tid som 
motsvarar det tidigare räkenskapsåret, om börsen inte medger annat. 
 
Prognoser 
 

16. Finner bolag som offentliggjort prognos avseende resultat eller omsättning att förut sättningarna ändrats så 
att utfallet i inte oväsentlig grad kan beräknas avvika från 
prognosen skall bolaget omedelbart offentliggöra detta. 
 
Bolagsstämma 
 

17. Kallelse till bolagsstämman skall offentliggöras i enlighet med punkt 4 i samband med utfärdandet. 
 
18. Bolaget skall i kommuniké från bolagsstämman omedelbart offentliggöra beslut om utdelning, förändring av 
styrelse och revisorer och annan information som är av inte oväsentlig betydelse för aktiemarknaden. För 
nyvalda styrelseledamöter skall uppgifter enligt punkt 10 offentliggöras. 
 
Emissioner 
 

19. Har styrelsen eller bolagsstämman i bolaget fattat beslut om emission av fondpapper 
eller har styrelsen beslutat föreslå stämman sådant beslut, skall bolaget omedelbart offentliggöra beslutet, skälen 
för emissionen, de huvudsakliga emissionsvillkoren samt till vem eller vilka emissionen riktas. Samma 
skyldighet gäller i fråga om sådant beslut av bolagsstämma i bolaget som avses i 5 § lagen (1987:464) om vissa 
riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.(Leolagen). 
 
Notering på annan börs 
 

20. Fattar bolagets styrelse beslut att ansöka om notering av bolagets fondpapper vid annan börs eller fattar den 
börsen beslut med anledning av sådan ansökan från bolaget, skall bolaget omedelbart offentliggöra beslutet. 
 
Information till annan marknadsplats 
 

21. Lämnar bolaget uppgift enligt punkt 26 till annan marknadsplats och blir uppgiften 
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där offentlig, skall den omedelbart offentliggöras enligt detta avtal. 
 
Förändring av VD, styrelse m.m. 
 

22. Avgång eller utseende av verkställande direktör, koncernchef, ordinarie 
styrelseledamot vald av bolagsstämman och revisor skall omedelbart offentliggöras. 
 
Transaktioner med närstående 
 

23. Fattar bolaget eller dess dotterbolag beslut om affär eller annat avtal med närstående skall bolaget omedelbart 
offentliggöra beslutet, om inte affären eller avtalet är av oväsentlig betydelse för bedömning av bolagets 
behandling av sina aktieägare. Närstående definieras därvid enligt 4 § första stycket 1.-6. Leolagen. Vad nu sagts 
gäller även om bolaget eller dess dotterbolag och den närstående i samförstånd fattar beslut om affär med tredje 
part. 
 
24. Fattar bolaget eller dess dotterbolag beslut om att överlåta aktier i ett dotterbolag eller om att överlåta rörelse 
till en befattningshavare i bolaget gäller – om överlåtelsen är av icke oväsentlig betydelse för bolaget - följande: 
med befattningshavare avses samma personkrets som i 4 § första stycket 1.-6. Leolagen samt därutöver även 
sådana personer som nyligen haft sådan anställning eller sådant uppdrag i bolaget beslut om utköpet skall fattas 
eller godkännas av bolagsstämma i moderbolaget innan förslag till beslut föreläggs stämman skall styrelsen 
inhämta ett värderingsutlåtande från en oberoende expert, styrelsen skall upprätta en redogörelse för det 
föreslagna utköpet, värderingsutlåtandet och redogörelsen skall av bolaget hållas tillgängliga och finnas på 
bolagets hemsida minst två veckor före den bolagsstämma som skall behandla frågan. Värderingsutlåtandet och 
redogörelsen skall också framläggas vid stämman i kallelsen till bolagsstämman som skall behandla frågan skall 
förslagets 
huvudsakliga innehåll anges. 
 
Oren revisionsberättelse 
 

25. En oren revisionsberättelse skall omedelbart offentliggöras efter det att den 
överlämnats till bolaget. 
 
Uppgiftsskyldigheter i övrigt (generalklausulen) 
 

26. Fattar bolaget i övrigt beslut eller inträffar händelser som i icke oväsentlig grad är ägnad att: påverka den bild 
av bolagets situation som skapats av tidigare offentliggjord information eller på annat sätt påverka värderingen 
av bolagets vid börsen noterade fondpapper, skall bolaget omedelbart offentliggöra saken. 
 
Genomgripande förändringar 
 

27. Om bolagets verksamhet förändras på ett så väsentligt sätt att bolaget vid en samlad 
bedömning framstår som ett nytt företag, skall bolaget, utöver information enligt punkt 26, inom skälig tid 
presentera en information till aktiemarknaden och börsen 
i enlighet med vad som gäller för börsprospekt eller lämna annan information som beskriver konsekvenserna av 
förändringarna. 
 
INFORMATION ENDAST TILL BÖRSEN 
 
Erinran av revisorerna 
 

28. Erinran, som revisorerna enligt 10 kap. 35 § aktiebolagslagen eller motsvarande annan associationsrättlig 
lagstiftning framställt till styrelsen eller verkställande direktören, skall bolaget omedelbart lämna till börsen, om 
erinran avserförhållanden som kan ha betydelse för värderingen av bolagets noterade fondpapper. 
 
Offentligt erbjudande om förvärv 
 

29. Pågår inom bolaget förberedelser att till en vidare krets lämna offentligt erbjudande om förvärv av aktier 
eller därmed jämställda finansiella instrument i ett annat 
börsbolag, skall bolaget omedelbart underrätta börsen när skälig anledning föreligger att förberedelserna kommer 
att leda till ett offentligt erbjudande. 
 
30. Har bolaget underrättats om att annan planerar att lämna bolagets ägare ett offentligt erbjudande om förvärv 
av aktier eller därmed jämställda finansiella instrument i 
bolaget, och har detta inte offentliggjorts, skall bolaget omedelbart underrätta börsen därom om det finns skälig 
anledning anta att planen kommer att realiseras. 
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Förhandsinformation inför prognosjustering 
 

31. Avser bolaget att offentliggöra en prognosjustering enligt punkt 16 och det kan 
bedömas att informationen har väsentligt kurspåverkande effekt skall börsen kontaktas före offentliggörandet. 
 
Dispens avseende offentliggörande 
 

32. Om offentliggörande av viss uppgift är till förfång för bolaget, får bolaget underlåta att offentliggöra den 
under förutsättning att börsen lämnat medgivande till detta. Uppgifterna 
skall dock alltid på det sätt som är föreskrivet tillställas börsen. 
 

BILAGA 2 till noteringsavtalet 
 
REKOMMENDATIONER 
 
Följande här intagna rekommendationer skall iakttas av bolag vars fondpapper är noterade vid Stockholmsbörsen 
AB: 
 
1. Näringslivets Börskommittés rekommendation i april 1999 rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv. 
 
2. Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier 
m m (1994). 
 
3. Näringslivets Börskommittés rekommendation om information angående ledande befattningshavares förmåner 
(1993). 
 
4. Näringslivets Börskommittés rekommendation om information inför val av styrelse i aktiemarknadsbolag 
(1994). 
 
5. Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande köp och försäljning av egna 
aktier (2000-03-10). 
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