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Syfte:  Syftet med den här uppsatsen är att beskriva IR-funktionens viktigaste 

målgrupper och kommunikationskanaler, samt undersöka om 

utformningen på budskapet som kommuniceras ut varierar beroende på 

vilken målgrupp de riktar sig mot. Vi vill även undersöka relationernas 

betydelse i detta sammanhang och vad som kan skada denna relation. 

 

 

Metod:  Vi har valt att använda oss av både den kvalitativa och kvantitativa 

metoden då de kompletterar varandra, ifråga om bredd och djup. Vidare 

så ökar validiteten på undersökning när olika tillvägagångssätt kommer 

fram till samma resultat.  

 

Slutsatser: De viktigaste målgrupperna anses vara privata och institutionella 

investerare, analytiker och media. De viktigaste 

kommunikationskanalerna är de formella kanalerna, följd av enskilda 

möten och Internet. När det gäller budskapets innehåll, har vi kommit 

fram till att samma information kommuniceras ut till alla aktörer, det är 

enbart utformningen som skiljer sig åt.  

Vidare är det viktigt för företag att etablera nära och långvariga relationer 

för att skapa och upprätthålla investerarnas förtroende. Att kommunicera 

ut felaktig information eller frånvaro av kommunikation är ett effektivt 

sätt att rasera detta förtroende.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 

Världsekonomin har utvecklats avsevärt det senaste seklet. Vi gick från att ha varit ett 

industrisamhälle till ett kunskapsbaserad och serviceorienterad samhälle, vilket tillförde fler 

arbeten, bättre ekonomi samt att folk utbildade sig i allt större utsträckning. Den allt rikare 

och mer välutbildade befolkningen ville investera sina överskott i vinstgivande företag och 

började investera dels direkt i aktier men även genom olika aktiefonder.  

 

Kombinationen av ökad konkurrens och en mer informationskrävande investerare har ändrat 

förutsättningarna för hur företagen kommunicerar med investerarna. Tidigare informerade 

respektive företags PR avdelning investerarna om vad de hade presterat och varför. 

Nu agerar företagen i förebyggande syfte. Företaget vet att man måste ut och attrahera 

investerarna genom att bygga ett förtroende för företaget.  

 

Investor relations huvudsakliga uppgift är att genom att förse kapitalmarknaden med relevant 

information skapa förutsättningar för företagen att tävla på kapitalmarknaden. De företag som 

lyckas är de som gjorts sig mer kända, förstådda och åstadkommit ett bättre jobb med att 

bygga ett ”Investor Confidence”. Detta förtroende är av ytterst stor vikt för företagen för att 

kunna skapa det eftertraktade långvariga förhållandet med sina investerare. Det är både dyrare 

och mer tidskrävande att skapa nya relationer än att underhålla nuvarande.  
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1.2 Historisk syn på Investor relation  
 
Investor relation har sedan 1950-talet successivt vuxit fram och har sina rötter från 

amerikanska företag som ville förbättra kommunikationen med företagets aktieägare och 

investerare. Begreppet Investor relation skapades av två PR-anställda på General Electric 

 

Före uppkomsten av Internet ansåg många i USA och Europa att IR: s uppgift är att hålla 

analytiker uppdaterade med information om bolagets utveckling. Informationen var endast 

tillgänglig för en viss intressegrupp, som vidarebefordrade budskapet till andra intressenter. 

Internet har påskyndat utvecklingen av IR: s informationsutgivning som numera även kan tas 

del av mindre aktörer. Simmons & Thatcher (1999) beskriver utvecklingen av IR på följande 

vis: 

 
Den teknologiska utvecklingen har förändrat och underlättat för företag att kommunicera 
med sina målgrupper samtidigt. (Simmons & Thatcher, 1999, sid4.) 
 
Investor relation definierades fram till september 2001 som: 
 
En marknadsförings aktivitet som kombinerar kommunikationen och finansieringen, för att 

erbjuda nuvarande och potentiella investerare en korrekt bild av företagets utveckling 

prestationer och framtidsutsikter. Om den används effektivt kan det få en positiv effekt på ett 

företags totala värde. (Edenhammar, 2001, sid8). 

 
Sedan 2001 anses Investor relations vara ett: 
 

Strategiskt ledningsansvar som använder finansiering, kommunikation och marknadsföring för att 

åstadkomma ett flöde av information till företagets finansiella aktörer och andra intressenter för att 

maximera värdet. (www.niri.org) 

 

The National Investor relations Institut (NIRI) i USA är en intresseorganisation, som har till 

sin uppgift att utveckla IR-funktionen. Ingen av de två definitionerna innehåller någon dialog 

mellan företaget och dess målgrupper. Det handlar mest om en envägskommunikation. De 

säger endast att det handlar om kommunikation från företaget till målgrupperna. Det nämns 

ingenting om någon dubbelriktad kommunikation. Därmed kan vi konstatera att det stora 

skiftet från den gamla till den nya definitionen visar att IR funktionen har från att ha varit en 

separat företags funktion övergått till att ha blivit ett ansvar för företagsledningen. 
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1.3 Problemformulering 
  
Investor Relations huvudsakliga uppgift är att hjälpa företag att attrahera och förse investerare 

med information om företagets rätta värde. Då kapitalmarknaden kräver denna 

informationsutgivning är det företagens uppgift att med hjälp av IR-funktionen bemöta detta 

behov. Därför blir det intressant att undersöka: 

 

• Hur företaget når kapitalmarknaden?  

• Vilka informationskanaler som företag bör använda?  

• Vilka/vilken roll de olika informationskanalerna har?  

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva IR-funktionens viktigaste målgrupper och 

informationskanaler, samt undersöka om utformningen av budskapet varierar beroende på 

vilken målgrupp den riktar sig till. Vi vill även undersöka relationernas betydelse och vad som 

kan skada denna relation. 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Vår undersökning kommer att avgränsas till 25 slumpmässigt utvalda företag från börsens A- 

och O lista. Ytterligare avgränsningar har gjorts då vi valt att undersöka två större företag med 

en intern IR-avdelning, en IR-byrå samt en analytiker.  
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1.6 Disposition 
 
Kapitel.1 

Inledning I det första kapitlet ges en kort bakgrund och historik av 

ämnet, därefter rapporteras för problemformulering, syfte, 

avgränsningar och disposition. 
Syfte 

Metod 

Teorier 

 

Empirisk 
Resultat 

Slutsatser 

Analys 
och 

Resultat 

IR-
funktionen

 

Kapitel.2 

Här beskrivs de olika metoder som använts i 

undersökningen samt motiverig till de valda metoderna.  

 

Kapitel.3 

I det här kapitlet kommer vi att presentera IR och dess 

funktioner.  

 

Kapitel.4 

I detta kapitel kommer de valda teorierna som ligger till 

grund för uppsatsen att presenteras.  

 

Kapitel.5 

 I detta kapitel presenteras de resultat som har inhämtats från 

de empiriska studierna. Det empiriska materialet kommer 

från enkätundersökningen och intervjuerna 

 

Kapitel.6 

Här kopplas de empiriska resultaten till de valda teorierna, 

för att därefter analyseras och få fram ett resultat. 

 

Kapitel.7 

I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera de 

slutsatser vi har kommit fram till, som besvarar det valda 

syftet.  
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I detta kapitel kommer vi att presentera de valda metoderna, samt en beskrivning och 

motivering på hur vi kommer att använda dessa metoder i vår undersökning 

 

2. Metod
 

2.1 Undersökningsmetod 
 
I en undersökning kan författaren använda sig av dels kvantitativ eller kvalitativ metod 

beroende på undersökningens syfte. Det finns både likheter och skillnader med metoderna. 

Likheterna är att båda metodernas syfte är att öka förståelsen för ett visst problem som ska 

belysas. Skillnaden är att de kvantitativa metoderna omvandlar informationen till siffror och 

mängder, som sedan ligger till grund för statistiska analyser. I den kvalitativa metoden är det 

forskarens tolkning och uppfattning av informationen som dominerar.  

Detta gör att vissa undersökningar inte lämpar sig för den ena typen av metoden, samtidigt 

som det är en klar fördel om de kan kombineras så att metodernas styrkor och svagheter kan 

komplettera varandra. (Denscombe, 2000, s. 203 ) 

 

2.1.1 Kvalitativ metod  
 
Den kvalitativa metoden behandlar mycket information med få enheter. Undersökningen görs 

ofta med hjälp av intervjuer som består av osystematiska och ostrukturerade frågor. Dvs. utan 

fasta frågor och svar. Detta ger undersökningsmetoden ett djup som i vissa fall kan vara svår 

att analysera pga. att informationen är för ostrukturerad. Att göra några generaliseringar 

utifrån resultatet är inte särskilt lämpligt eftersom det är få enheter som undersöks. Vidare så 

är det inte kostnadseffektivt att göra det på flera enheter, då arbetet är väldigt tidskrävande. 

Kvalitativa metoden är en mer flexibel form vid intervjuer då det ges möjlighet till 

omformulering, förklaring eller ändring av frågorna. (Andersen, 1990 s. 70) 
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2.1.2 Kvantitativ metod 
 
Den kvantitativa metoden behandlar mindre information på ett stort antal enheter, där 

undersökningar genomförs främst genom enkäter med sytematiska och strukturerade 

observationer genom fasta frågor och svarsalternativ. Detta gör att undersökningen får en 

bredd och kan vara enklare att analysera på grund av sin strukturerade form.  Den kvantitativa 

metoden till skillnad från den kvalitativa har låg flexibilitets grad, vilket kan få konsekvenser 

för undersökningen om det under processens gång behöver ändras för att inte förlora sin 

relevans i förhållande till frågeställningarna. (Andersen, 1990 s.70) 

 

2.2 Urvalsmetod 
 
I en urvalsundersökning tas endast en del av populationen med i undersökningen som ska 

representera den totala populationen. Skälet till att urval görs är av kostnadsskäl, tidsbrist eller 

att det ibland är praktiskt omöjligt att göra totalundersökning. Det finns olika former av urval, 

exempelvis slumpmässigt urval och tillfällighetsurval.(Körner & Wahlgren, 2002 s.28) 

 

Slumpmässigt urval innebär att urvalet görs ”slumpmässigt”. Detta urval utgör ett 

representativt tvärsnitt av totalpopulationen. Kravet är att de valda exemplen utgörs av ett 

tillräckligt antal för att kunna göra en rättvis generalisering. Alla i populationen som är 

aktuella har lika stor sannolikhet att bli utvalda. 

 

Tillfällighets urval innebär att forskaren tvingas att nöja sig med de utfrågade personerna av 

den totala populationen som går att få tag på och är villiga att ställa upp dessa kallas 

tillgängliga grupper. (Bell 1990 s.81) 
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2.3 Insamling av material 
 

Informationskällor kan delas upp i primära och sekundära källor. Primära är data som 

forskaren själv samlar in och analyserar för att lösa det aktuella problemet. Den information 

som samlas in kan utformas efter det speciella område som forskaren behandlar. Fördelen 

med primärkällor är att den insamlade informationen är anpassad till syftet. Nackdelen är att 

den är tids och kostnadskrävande.  

 

Sekundärkällor är information som redan finns att tillgå och hittas ofta i undersökningar som 

har ett annat syfte än den aktuella undersökningen vilket gör att data blir av sekundär 

karaktär. Skriftliga källor är ett bra sätt att få tillgång till stora mängder information relativt 

billigt och enkelt. (Holme & Solvang, 1997)  

 

De olika primärkällorna kommer att samlas in via enkätundersökning och intervjuer, 

sekundärkällorna består av litteratur, tidigare forskning och artiklar. 

 

2.3.1 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökning görs på ett större antal enheter, vilket ger undersökningen en bred 

plattform och tillåter forskaren att dra generella slutsatser utifrån resultatet. Detta förutsätter 

att det urval som har gjorts speglar den totala populationen. (Davidsson & Patel, 1994) 

 

2.3.2 Intervjuer 
 

Intervjuer är en metod för att få fram information till den undersökning forskaren avser sig att 

utreda. Intervjun sker under vissa utgångspunkter och är arrangerad. För att intervjun bör det 

finnas ett samtycke från den intervjuade och att forskaren har informerat i god tid. Intervjuer 

behöver inte alltid vara ansikte mot ansikte, utan kan även ske på annat vis, tillexempel via 

telefon eller E-mail.  

En stor fördel med intervjuer är dess flexibilitet genom att till exempel följa upp idéer och gå 

in på motiv. I en intervju kan intervjuaren komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas 
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och fördjupas. Ett problem är att de tar stor tid i anspråk och därför hinner man med endast ett 

fåtal intervjuer. Förutom att svaren är svåra att analysera kan de leda till en skev bild 

verkligheten 

 

Det finns olika intervjuformer, standardiserad/icke standardiserade samt strukturerade/icke 

strukturerade och semistrukturerade. 

Standardiserade frågor har en ordningsföljd och innehåll som bestämts på förhand. Fördelen 

är att det förenklar analyseringen av svaren. Icke standardiserade frågor har ingen bestämd 

ordningsföljd på frågorna eller frågeformulering, utan frågorna formas beroende på 

situationen. 

Strukturerade frågor kan exemplifieras som en enkät där den grad av slutenhet samt öppenhet 

en fråga har. Slutna frågor begränsar svarsmöjligheterna, medan öppna frågor ger andrum för 

att kunna svara på en mängd olika sätt. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att ordningen kan variera beroende på vilken riktning 

intervjun tar. ( Andersen 1990 s. 83-86) 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen med i övrigt liknande omständigheter. 

En konkret fråga som ger en viss typ av svar i en situation och ett helt annat svar i en annan 

situation är inte tillförlitlig. 

 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad man vill att den ska mäta 

eller beskriva. Om en fråga inte är reliabel så saknar den också validitet. En fråga kan ge 

samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta. (Bell 1993 s. 

62)  
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2.5 Metodtriangulering 
 
Olika metoder kan användas för att samla in information om ett och samma ämne. Varje 

metod ger undersökningen ett visst perspektiv, vilket forskaren utnyttjar för att jämföra de 

olika metoderna. 

En fördel med att använda sig av flera metoder, är att omfattningen på det insamlade 

materialet ökar, det i sin tur höjer kvalitén på undersökningen. Nackdelen är att forskaren 

måste offra delar som skulle ha tagits med om denne endast använt sig av en metod.  

 

En forskare som använder sig av det första alternativet får olika typer av data om samma 

ämne. Vilket gör det möjligt att se saken ur olika perspektiv och få en bredare och mer 

fullständig förståelse, än om endast en metod hade använts. 

 

En annan fördel är att forskaren kan jämföra resultatet av en metod mot resultatet av en annan. 

Detta gör det möjligt att bekräfta och ifrågasätta resultaten genom att jämföra data från de 

olika metoderna.  

 

Forskaren kan även lägga upp undersökningen så att de olika metoderna följer en viss 

turordning, för att kunna följa och kontrollera de olika undersökningsmomentens resultat. En 

undersökning som använt sig av triangulering kan öka validiteten men det behöver inte betyda 

att insamlat data och analys är absolut riktiga. (Denscombe 2000 s. 102-104) 

 

2.6 Val och motivering av metod 
 
För att skaffa oss en uppfattning om vad Investor Relation var, började vi läsa in oss på ämnet 

genom litteratur och artiklar som skrivits inom området. Större delen av information 

införskaffades via litteratur från bibliotek och artiklar från databaser. När vi kände att vi 

behärskade ämnet blev nästa steg att gå ut och samla information som bättre kunde tjäna vårt 

syfte. 

Vi valde att använda oss av både den kvalitativa metoden och kvantitativa metoden, då de 

kompletterar varandra ifråga om bredd och djup samt ökar validiteten på undersökningen. 

Intervjuerna har stått för den kvalitativa delen av undersökningen och enkätundersökningen 

för den kvantitativa.  
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Enkäten skickades till 25 svenska börsbolag, som valdes enligt principen om tillgängliga 

grupper. Enkätguiden bestod av nio standardiserade och strukturerade frågor för att få ett lätt 

analyserat och lättöverskådligt resultat. Frågorna formulerades utifrån det valda syftet. Svaren 

från enkäterna ska tjäna som stöd till de resultat som intervjuerna kommer att ge. 

 
Vi tog kontakt och bokade tid med IR-ansvarig på respektive företag, en av delägarna på en 

IR-byrå samt en analytiker på en större bank. Intervjuobjekten fick frågorna i förväg för att de 

skulle kunna leverera mer genomtänkta svar. Skälet till att vi gjorde fyra intervjuer, var att vi 

ville få en spridning på de företag vi skulle analysera. De två större företagen valdes för att de 

har en intern IR-avdelning, IR-byrån valdes för att den i större utsträckning bistår mindre 

börsbolag och slutligen en analytiker för att få mer nyanserad bild av relationsperspektivet. 

Detta för att öka validiteten på de resultat som undersökningen ska leda till. Intervjufrågorna 

kommer att bestå av ett antal semistrukturerade frågor, för att inte begränsa och låsa 

intervjupersonen. Vi valde intervjuer för att få mer uttömmande svar och se till att de 

verkligen svarade på det som vi ville ha svar på och för att undvika en misstolkning av 

frågorna. Enkäten gjordes för att backa upp resultaten från intervjuerna, då de genomfördes på 

ett större antal enheter och därmed öka reliabiliteten samt kunna rättfärdiga en generalisering 

av resultatet. 

 

Vi har använt oss av triangulering just för att öka validiteten på undersökningen, genom att 

ställa de olika källor vi använt oss av mot varandra. Detta har vi försökt och göra genom att 

insamlandet av data gjorts i en speciell ordning. Först samlade vi in data från litteratur och 

tidigare forskningar, därefter utformade vi en enkät med frågor som vi ville få besvarade och 

antaganden som vi ville få bekräftade, slutligen formulerade vi frågor som vi ställde i 

intervjuer med nyckel personer som styrkte de två förstnämnda metoderna. 
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I följande kapitel kommer vi att beskriva IR-funktionen utifrån publicerade källor. Därefter 

redogör vi för den marknad som IR agerar på (aktiemarknaden). I det sista avsnittet kommer 

vi att skriva om de lagstiftningar som påverkar IR-funktionen 

 

3. Vad är IR? 
 

3.1 Syftet med IR  
 

Investor relations viktigaste uppgift är att hjälpa företagen att konkurrera på 

kapitalmarknaden. De företag som har positionerat sig väl, varit tillgängliga och lyckats skapa 

ett bättre förtroende hos investerarna får en konkurrensfördel då investerarna väljer dessa 

företag (Marcus & Wallace, 1997). Detta kan företagen åstadkomma genom att tillhandahålla 

en rättvis och överskådlig information till investerarna. Vanligtvis vänder sig 

kapitalmarknadens aktörer så som analytiker och investerare till IR avdelningen för att erhålla 

snabb information. Alltså är IR en länk mellan företaget och marknaden, vilket förutsätter att 

IR-avdelningen har en bra och nära relation till företagsledningen.  

 

IR är den strategiska funktionen som skapar och utvecklar relationen mellan företaget och 

dess aktieägare. De huvudsakliga syftena med är: 

- Att bygga aktieägarvärde genom att positionera företaget på ett sätt som reducerar 

riskrabatter och övertygar aktiemarknaden om företagets fulla potential. 

- Att bygga företagets anseende genom att ge ägare, anställda och övriga intressenter 

information om företagets finansiella och affärsmässiga förhållanden. 

-  Att organisera företagets informationsflöden så att de lever upp till såväl legala krav 

som ägarnas och den övriga aktiemarknadens formella och informella 

informationskrav. 

 (www.taurus.se) 

En ökning av marknadsvärdet visar hur väl IR-funktionen fungerar. Detta kan ses genom att 

undersöka hur väl aktiepriset avspeglar företagets prestationer på marknaden och likviditeten. 

(Marcus & Wallace, 1997).  
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3.2 Aktiemarknaden 
 
Aktiemarknaden är en del av kapitalmarknaden. Aktiemarknaden består av nuvarande och 

potentiella säljare och köpare. Privatpersoner som institutioner och företag utgör både sälj - 

och köpsidor på denna marknad. Den som köper en aktie får en deläganderätt i ett företag. Då 

man vill marknadsföra en aktie är det viktigt att informera om den förväntade utvecklingen 

(Edenhammar, 2001). För att säkerställa att beslut tas på rättvisande grunder är 

aktiemarknaden omgärdad av en mängd regler och föreskrifter.  

 

Mäklare och sell-side analytiker är en del av aktiemarknaden. Mäklarna och har kontakt 

främst med stora placerare och ge förslag till aktieaffärer. Sell-side analytiker hjälper 

mäklarna genom att förse de med analyser. De är egentligen inga säljare men de ger tips 

genom sina analyser om vilka aktier som bör köpas, säljas eller behållas och därmed har de en 

avgörande roll för aktiens utveckling. 

 

Institutionerna är en annan del av aktiemarknaden. Hit räknas investmentföretag, stiftelser, 

försäkringsföretag samt fonder som pensionsfonder och aktiefonder (Hedlund, 1985). 

Institutionerna brukar ha en egen analysverksamhet som består av buy-side analytiker och 

fondförvaltare. Dessa analytiker hämtar sin information genom företagskontakter, 

branschstatistik samt kontakter med kunder och leverantörer. Analytikerna förmedlar sedan 

sin information till fondförvaltarna som fattar investeringsbesluten. (Edenhammar, 2001)  

En annan aktör på aktiemarknaden är Sveriges Aktiesparares Riksförbund som är en  

(kså enivatpersoner utgör även  är r 

relation)��������������������������������������������

������������������������������������självständig 

intresseorganisation och verkar för enskilda privatpersoner. Privatpersoner utgör också en del 

av aktiemarknaden.  

 

 

3.3 Lagstiftningens påverkan på Investor relations 
 
Informations och kommunikationsteknikens utveckling har gett upphov till förändringar i 

både lagstiftning och noteringsavtal vid olika länders börser (Edenhammar, 2001) och 

anledningen till detta är de ökade kraven på informationstillgänglighet. Det är inte längre 
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företaget som får bestämma om vad som är viktigt information ifrån bolaget som måste 

förmedlas ut, utan avgörs i allt större utsträckning av mottagarna själva.  

 

Noteringsavtalet kräver att all offentliggjord information, t.ex. pressmeddelanden, 

ekonomiska rapporter samt årsredovisningar från bolaget till aktiemarknaden, ska finnas 

tillgängliga via hemsidan (Bilaga 1). Informationen ska dessutom finnas tillgängligt ett år 

tillbaka i tiden (Edenhammar, 2001). 

 

Informationsutgivningen från företag delas i två grupper, tvingande och frivillig 

informationsutgivning. Den tvingande informationsutgivningen innefattar, årsredovisningar, 

Redovisningsrådets (RR) rekommendationer, Aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens 

noteringsavtal. Den frivilliga informationsutgivningen som består av den information som 

företaget själv bestämmer att lämna ut.  

För att kunna se hur aktiva företag är i sitt IR arbete, kan man undersöka hur väl de använder 

sig av de tvingande respektive frivilliga informationsutgivningen.  

 

Utformningen av den information som börsbolag är skyldiga att lämna ut till 

kapitalmarknadsintressenter är reglerat enligt aktiemarknadslagen (Guide till börsregler, 

2003/2004, www.stockholmsborsen.se). Syftet är att alla aktörer på aktiemarknaden ska ha 

tillgång till samma information och kunna agera på lika villkor.  

 

Börsföretagens informationsskyldighet regleras genom Stockholmsbörsens noteringsavtal. 

(Bilaga 1) Noteringsavtalet består av ett basavtal där både bolagets och börsens skyldigheter 

regleras. I avtalet står bland annat att brott mot noteringsavtalet kan leda till sanktioner. 

Bilaga 1 i bas avtalet redogör för: 

 
• Vad företaget ska hålla aktiemarknaden informerad om, t.ex. kvartalsrapporter, 

bokslutkommunikéer, övriga bolagshändelser och företagsbeslut. 

 

• Offentliggörande av information, t.ex. krav på att pressmeddelande ska sändas ut per 

fax till minst tre rikstäckande tidningar, två etablerade nyhetsbyråer, samt att detta ska 

publiceras även på bolagets hemsida.  

 

• Alla marknadsaktörer ska samtidigt ha tillgång till kurspåverkande information.   
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Vidare i bilaga 1 framstår att börsbolagen bör följa god redovisningssed, tillämplig lag och 

Redovisningsrådets rekommendationer vid upprättande av årsredovisning, bokslutkommuniké 

och delårsrapport. 
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I detta kapitel kommer vi att presenterar de tre teorier som ligger till grund för vår 

undersökning. Teorierna som presenteras är Relationsmarknadsföring, 

Kommunikationsprocessen, och Den effektiva marknadskommunikationens åtta steg 

 

4. Teori 
 

4.1 Relationsmarknadsföring 
 
En av IR: s uppgifter är att skapa en relation mellan företagen och marknaden, därför är 

relationsmarknadsföringen en viktig del i IR arbetet. All affärsverksamhet är baserad på 

relationer, företagen behöver endast göra dem synliga och meningsfulla för kunderna. En 

aspekt av marknadsföringen är den så kallade transaktionsmarknadsföringen, där det sker ett 

utbyte av värde till exempel fysisk produkt mot pengar. Transaktionsmarknadsföringen 

bygger på att kunderna ska köpa oavsett om de är gamla eller nya kunder. Tyvärr används en 

mindre del av budgeten till att vårda kundrelationerna. Syftet här är således att mana till köp 

och utbyte och mindre till att underhålla befintliga kundrelationer. Detta synsätt är effektivast 

i en situation då företagen behöver nya kunder. 

Utvecklingen har tvingat fram en situation där det är lika viktigt att om inte viktigare att 

behålla existerande kunder. Detta är en följd av att många företag agerar på mogna och 

globala marknader, där det inte längre räcker med att erövra nya kunder. 

För att kunna överleva tvingas företagen arbeta för att upprätthålla och underhålla sina 

befintliga kunder (Grönroos, 2002 s.36) 

  

4.1.1 Kundens behov av en relation  
 
Även kunden kan tjäna på ett en positiv relation skapas enligt Guinner, Gremler och Britner 

finns det 3 slags fördelar: 

 

• Säkerhet: Minskad oro, förtroende för leverantören, känslan att kunna lita på 

leverantören. 

• Socialfördel: Man blir igenkänd av personal, man blir vän med personalen. 

• Särskilda förmåner: Extra tjänster, special priser för hög prioriterande kunder 
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Säkerheten är viktigast, då kunden känner sig trygg i sitt val av leverantör. Leverantörer i sin 

tur bidrar med att säkra kunden om att den har gjort ett bra val. 

Sociala fördelar ska få kunden att känna att de har en särskild kontakt med personalen och 

företaget och en egen kontaktperson. Modern informationsteknik ger företaget goda 

möjligheter att på olika sätt visa kunderna att de är uppskattade 

Särskilda förmåner till kunden, för att visa kunden att relation dem emellan är uppskattad och 

dess behov prioriteras. 

Relationsmarknadsföring skapar värde mellan leverantör och kund, ett ömsesidigt beroende 

mellan dessa två grupper. Företaget ska se kunden som en resurs som tillsammans med 

företaget kan skapa en värdefull situation som tillgodoser kundens behov och löser dennes 

problem. På så vis kan man ge ökat värde utöver de tekniska lösningarna som ingår i 

konsumentvarorna eller tjänsten. 

 

En relation har vuxit fram när kunden och leverantör tänker på samma sätt "jag är inte bara till 

för säljarföretaget de är även till för mig också". Det ömsesidiga synsättet innebär ett 

dubbelriktat engagemang, företag bör försöka förstå sina kunder och även visa det i sina 

handlingar. Detta kan de göra genom att anpassa budskapet så att den passar alla målgrupper. 

Lojaliteten ska gå åt båda hållen, företag ska inte enbart förvänta sig att kunden ska vara lojal. 

(Grönroos, 2002 s.49) 

 

4.1.2 Relationsperspektivet 
 
Har en ofrånkomlig ömsesidighet som skapar en win-win situation med fördelar för båda 

parterna. Ett effektivt samarbete i en långsiktig relation mellan en leverantör och kund består 

bara om både parterna upplever sig som vinnare, eller åtminstone känner att de får ut mer av 

den här situationen än de skulle ha fått av något annat alternativ. (Grönroos 2002 s.46) 

 
En kund är inte bra en kund när den är måltavla för marknadsföringsåtgärder. 

Relationsperspektivet betraktar situationen på ett annat sätt. En relation är en pågående 

process i vilken man då och då utbyter tjänster relationen består hela tiden även mellan 

transaktionerna kunden ska hela tiden kunna känna att den andra parten finns till hands med 

hjälp och stöd inte bara när de gör sina inköp. 
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"När en relation väl har etablerats är kunderna kunder hela tiden och de måste behandlas som 

sådana oavsett om de vid angiven tidpunkt gör inköp eller inte. Företag som uppträder på 

detta, behandlar sina kunder som relations kunder.(Grönroos 2002 s.47) 

 

4.1.3 Integrerad marknadskommunikation 
 
Kommunicerat budskap kan komma från olika källor: Duncan & Morarity skiljer mellan 5 

olika källor: 

• Planerade budskap   

• Produkt budskap 

• Service budskap 

• Oplanerade budskap 

• Frånvaro av kommunikation 

 

Planerade budskap 

Planerad kommunikationskampanj, eller genom att företags representant förmedlar ett 

planerat budskap. Dessa är de minst trovärdiga budskapen då kunden vet att de är till för att 

övertala och mana nuvarande och potentiella kunder till ett visst agerande.  

 

Frånvaro av kommunikation 

Frånvaro av kommunikation sänder ett lika effektivt budskap som planerad kommunikation. 

När ett företag bestämmer sig för att inte informera sina kunder om fel, får det en allvarligare 

konsekvens än om kommunikationen är bristfällig. Kunden upplever det som att leverantören 

sänder ett budskap om att de inte bryr sig om kunden, vilket ofta leder till att kunden tappar 

förtroendet för företaget. Frånvaro av kommunikation uppfattas ofta som negativ 

kommunikation.(Grönroos 2002 s.292-296) 
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4.2 Kommunikationsprocessen 
 
Den moderna marknadsföringen är mer än att utveckla en bra produkt och sätta ett attraktivt 

pris. Den marknadsföringsåtgärd som är effektivast är inte enbart den kommunikation 

företaget har med marknaden, som handlar om företaget och dess produkter. Det handlar även 

om det som ska förmedlas och sättet det görs på. Viktigast av allt är hur mottagaren på 

marknaden uppfattar och reagerar på budskapet. Företag måste kunna utveckla en 

kommunikationsprocess som är anpassad till varje segment av marknaden. Alltså är det 

viktigt för företag att kunna nå sina intressenter på ett tillförlitligt sätt för att sedan kunna 

mäta effekten.  

 

Kommunikationsprocessen visar faktorer på hur en effektiv kommunikation fungerar. 

Avsändaren som är företaget ska försöka fånga mottagarens intresse och locka den att lyssna 

och ta till sig informationen. De medel som avsändaren använder beror sedan på vilken 

målgrupp de riktar sig till. Till sin hjälp kan de använda sig utav de nio elementen som ingår i 

kommunikationsprocessen. De nio elementen är: sändare, mottagare, meddelande, media, 

kodning, avkodning, respons, brus och feedback. Modellen visar nyckelfaktorerna till en 

effektiv kommunikation. Sändare måste först välja vilken målgrupp de vill nå och vilken 

respons de förväntar sig att få. 

 

För att meddelandet ska vara effektiv, måste sändares kodningsprocess samspela med 

mottagarens avkodningsprocess. Ju mer sändarens erfarenhetsområde överstämmer med 

mottagarens, desto effektivare kommer meddelandet att bli.    

 
 

Media 
 
 Sändare Kodning Avkodning Mottagare Meddelande 

Brus 

Feedback Respons 

Fig.1 Kommunikationsprocessen (Kotler P, 1999) 
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4.4 Effektiva marknadskommunikationens åtta steg 
 
Den effektiva marknadskommunikationen består av åtta steg, som visar vägen för en effektiv 

kommunikation. Denna kommunikationsmodell bygger på envägskommunikation och är 

speciell lämplig för traditionell massmarknadsföring. Däremot är modellen inte lika lämplig 

för relationsmarknadsföring. 

 
1. Identifiera målgruppen 

Företag ska kunna identifiera olika målgrupper för att sedan utforma budskapets innehåll och 

bestämma rätt medium för att nå dessa. För att nå fram måste meddelandet formuleras rätt för 

just den målgruppen som köper eller kan tänkas köpa den produkt man säljer. De 

identifierbara målgrupperna kan till exempel vara potentiella köpare, befintliga kunder och 

påverkare.    

 
2. Bestämma målet med kommunikationen  

Alla mål för marknadskommunikationen bör formuleras på ett sådant sätt att de kan mätas. 

Men även om man måste kunna sätta upp mätbara mål så är det inte alltid som målet eller 

syftet med marknadskommunikationen är att sälja en vara eller en tjänst. Målet kan därför inte 

alltid uttryckas kvantitativt eller viss marknadsandel. Mätbara mål kan vara kunskapsmål (ex 

inom en viss period ska x antal människor känna till vårt företag), attitydmål (ex när folk ser 

M så ska de tänka på McDonald’s). Syftet kan vara att ändra attityder och köpbeteenden, 

positionera företagets namn, produkter och varumärke.  

Marknadskommunikationen kan se olika ut beroende på vad det gäller för kunder. Kunderna 

kan vara konsumenter, återförsäljare, business-to-business m.m. 

 
3. Välja rätt budskap 

När man väl vet hur målgruppen ser ut gäller det att välja rätt budskap. Budskapet måste 

formuleras utifrån målgruppens behov, den ska väcka uppmärksamhet och vara intressant. 

Vid utformningen av själva meddelandet finns det många olika frågor att ta hänsyn till, till 

exempel till form, rubrik, text, färger, språk samt om budskapet ska vara sakligt eller 

känslomässigt. Vid utformningen av budskapet bör man vara medveten om att oavsett om 

kunderna har samma behov så krävs det olika insatser för att locka dem. För de så kallade 

innovatörerna kanske det räcker med att tala om att en ny och unik produkt har lanserats för 

att locka dem. Medan företaget måste utforma ett mer detaljerat budskap och komplettera med 
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information om hur många som redan använder produkten för att eftersläntrarna ska våga 

prova den nya produkten.  

 

4. Välja rätt kommunikationskanaler 

Då man ska välja en effektiv kommunikationskanal är det återigen viktigt att veta vilken 

målgrupp man vänder sig till och vilken respons man är ute efter. Förutsättning för att få 

önskad respons är att budskapet når till rätt person i rätt tid och till rätt pris. Man måste även 

veta om den kommunikationskanal man har valt når målgruppen och om den förmedlar 

budskapet. Kommunikationskanalerna kan i stora drag delas i två grupper, personliga och 

icke-personliga kanaler. De icke-personliga kanalerna kan exempelvis vara media och sales 

promotion. Den personliga kanalen handlar mer om när två eller flera personer kommunicerar 

med varandra. Företag kan använda sig av de personliga kanalerna genom personlig 

försäljning, mun-till-mun-metoden (vänner, familjer, grannar) och övriga sociala kanaler.      

 

5. Bestämma budgeten 

I det här stadiet ska företaget fastställa en budget för de insatser som företaget ska använda sig 

av, för att uppnå en effektiv kommunikation med de valda målgrupperna. Detta är en av de 

svåraste uppgifterna som företaget måste genomgå för att uppnå en effektiv kommunikation.    

 

6. Marknadsföringsmixen 

När företaget väl har fastställt en budget är det dags att fördela den över de effektivaste 

marknadsföringsverktygen, som är: personlig försäljning, reklam, direktmarknadsföring, 

reklam och PR. 

 

• Personlig försäljning: Personlig försäljning innebär att försäljaren och kunden möts i 

en tvåvägskommunikation. Den anses vara det effektivaste sättet att kommunicera 

företagets budskap till mottagaren, detta eftersom försäljaren kan skräddarsy 

budskapet för varje mottagare och försäljaren kan på så sätt få en omedelbar reaktion 

för att lättare bygga upp en relation med kunden. Nackdelen med personlig försäljning 

är att det är dyrt för företaget och man bara når vissa mottagare.  
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• Reklam: Är en icke-personlig kommunikationskanal där företaget har hög kontroll 

över marknaden. Nackdelen är att den har låg trovärdighet jämfört med övriga 

kommunikationskanaler.  

 

• Direktmarknadsföring: Till skillnad från reklam och sales promotion riktar sig 

direktmarknadsföring till en specifik mottagare (person). Exempel på det är 

postorderkataloger, telefonförsäljning och kupong annonser.  

 

• PR (Public relation): Sprider företagets information till allmänheten och massmedia. 

 

 

7. Utvärdera/Mäta resultatet 

Ett sätt att mäta marknadsföringsmixen är att undersöka om företaget har uppnått de olika 

målen, som försäljningsmål och marknadsandels mål. Företaget ska även kontrollera om den 

fastställda budgeten har hållit eller ej. Vi kommer inte att behandla utvärdering av den utförda 

prestationen. 

 

8. Administrera och samordna   

Det slutliga steget handlar om att samordna och sammanställa den långa processen. Det 

kommer inte att behandlas i uppsatsen.  (Kotler P, 1999) 
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Detta kapitel kommer att presentera det empiriska resultatet som är en sammanställning av 

de svar som erhållits från enkätundersökningen och intervjuerna  

 

5. Empiri 
 

5.1 Resultat från enkätundersökningen 
 
 
 
Fråga 1: Har ni egen IR-avdelning? 
 
 

Ja
25%

Nej
75%

 

 

 

 

 

 

 

 

De företag som har en egen IR-avdelning anser att investerare uppskattar att träffa personer 

som är väl insatta i verksamheten. Dessutom är kontinuitet mycket viktigt, vilket kan bli ett 

problem om man använder konsulter. De företag som svarade nej på frågan ansåg inte att de 

var tillräckligt stora för att ha en egen IR-avdelning. Istället sköts uppgifterna av ett integrerat 

samarbete mellan VD, ekonomi-, Finans- och informationsansvarig. I vissa företag ingår 

frågorna som en del bland andra arbetsuppgifter.  
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Fråga 2: Vilka kanaler ingår i er IR-verksamhet? 
 

16%

15%

15%13%
15%

15%

11%

Bolagstämma Delårsrapport Årsredovisning

Enskildamöten Pressmeddelande Internet

Övrigt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Utöver dessa kanaler använder ett antal företag andra kanaler för att nå ut till sina målgrupper. 

Dessa kan vara aktieägarmöten, roadshows, kapitalmarknadsdagar, annonserig, press- och 

analytikermöten, presskonferenser, telefonkonferenser, audio- och video webcast. 

 
Fråga 3: Vilken/Vilka kanaler anser ni vara effektivast? 
 
 

18%

14%

25% 18%

20%
0% 5%

Bolagstämma Delårsrapport Årsredovisning
Enskildamöten Pressmeddelande Internet
Övrigt

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enskilda möten anses vara den effektivaste kommunikationskanalen för de flesta företag. Det 

är viktigt för att bygga upp förtroende hos investerare, dessutom är den bra för att den bygger 

på dialog istället för monolog som är fallet med de övriga kanalerna. Årsredovisningen anses 

vara en effektiv kanal för att den innehåller många detaljer som behövs för att förstå ett 

företag på djupet och modellera framtida vinster, kassaflöde mm. Delårsrapporten ger bl.a. en 

möjlighet att styra förväntningarna framåt genom olika budskap. Under rubriken övrigt finner 

vi kapitalmarknadsdagar som anses öka förståelsen för företaget. Gruppmöten, audio- och 

video webcast är andra effektiva kanaler.  
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Fråga 4: Vilka kanaler använder ni vid olika situationer? 

Boksult
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Vi ser tydligt att de flesta företag använder sig av pressmeddelande som en dominerande 

kanal vid de situationer som vi har tagit upp. Då årsredovisningar innehåller historisk data 

används de inte vid dessa tillfällen (förutom vid bokslut med 9 % användning). Andra kanaler 

som företag använder sig av är prospekt samt investerarmöten, presskonferenser, 

telefonkonferenser, audio- och video webcast, analytikerträffar, pressträff och 

bokslutkommunikéer vid boksluts tillfället.  

 
Fråga 5: Vilka är era målgrupper? 
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Eftersom de nämnda målgrupperna avser aktiemarknaden har de flesta företag dessa som sina 

målgrupper. Även kunder, leverantörer ägare och långivare (banker, obligationsmarknaden 

och rating institut) räknas som viktiga målgrupper. Ett av företagen i undersökningen 

bearbetar affärsmedia främst vad gäller verksamhetsrelaterade nyheter som de vill få fokus på 

i media, saker som ska vara positivt för deras kunder att läsa. Detta lägger de utanför IR-

verksamheten.  

 

Fråga 6: Vilka kanaler används för att nå dessa målgrupper? 
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Pressmeddelande är företagens vanligaste kanal för att nå målgrupperna. Dessa företag 

använder också andra kanaler som finansiella möten, press- och telefonkonferens, audio- och 

video webcast. Kontakten med personalen sker främst genom intern information i form av 

interntidningar och intranät.   

 

Fråga 7: Varför väljer ni dessa kanaler till de olika målgrupperna? 
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Det tydligaste resultatet ser vi när det gäller Internet. De flesta anser att det är ett billigt 

alternativ med stor spridning men med låg trovärdighet. Enskilda möten är den kanal som har 

den högsta trovärdigheten tillsammans med de formella kanalerna (årsredovisning, 

delårsrapport, bolagsstämma).  
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Fråga 8: Hur sker information om utfallet misstämmer med prognosen? 
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I detta fall använder de flesta företagen pressmeddelande för att korrigera eventuella fel. Då 

det är viktigt att informationen snabbt kommer ut till alla har enskilda möten fått det lägsta 

värdet. 

 
 
 

5.2 Resultat från Intervjuerna 
 
Nedan följer en sammanställning av Intervjuerna med följande respondenter: 

  

• En analytiker på handelsbanken 

• Två IR-Ansvariga på två större börsbolag. (Gambro och Astra Zeneca)  

• En IR-byrå, (Hallvarsson & Halvarsson)  

 
Fråga 1: Vad är IR: s viktigaste uppgift? 
 
Alla intervjuade var överens om att IR funktionens huvudsakliga uppgift är att skapa 

förtroende för företaget. Företag kan skapa detta förtroende genom att skapa transpararens, 

dvs. göra det möjligt för aktiemarknaden och de externa intressenterna att göra en rätt 

bedömning av företagets utveckling. Detta görs främst genom att information som är relevant 

för värdering av företaget görs tillgänglig. 
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Fråga 2: Vilka är de viktigaste målgrupperna? Varför? 
 
Samtliga intervjuade var överens om att alla aktörer på kapitalmarknaden är viktiga för 

företaget. Ett av företagen ansåg att analytikerna är den viktigaste målgruppen. De menade att 

analytikerna med sin expertis ofta fungerar som en länk mellan företaget och större 

investerare. Det är viktigt att förse dem med den information de behöver, så att de i sin tur kan 

gör rättvisa värderingar. Detta gör att de fungerar både som en informationskanal och en 

separat målgrupp.  

 

De andra två menade att det är främst de privata och institutionella aktieägarna som är de 

viktigaste målgrupperna, både nuvarande och potentiella. Dessa är viktiga och det gäller att se 

till att de att inte tappar förtroendet, vilket skulle innebära att de säljer av sina aktier och 

kursen går ner. 

Affärsmedia är en annan viktig målgrupp genom att de påverkar investerarna, främst de 

privata genom att publicera en positiv bild av företaget. 

 

Fråga 3: Vilka är de vanligaste kommunikationskanalerna? Vad har de för funktion? 
 
 
Årsredovisningen  

De Företag vi intervjuade menade att årsredovisning får den största spridningen, då den är 

lättillgänglig. Den går ut till alla som äger aktier i företaget, men även andra utomstående kan 

få tillgång till samma information. Antingen genom att direkt ringa till företaget och beställa 

årsredovisningen eller via Internet.   

Årsredovisningen är juridisk fastställd och innebär höga kostnader, men det är kostnader som 

företag inte kan förbise eftersom den måste se ut på ett visst sätt.  

Årsredovisning används även som referens material för investerare som vill förstå hur 

företaget arbetar.  

 

Delårsrapport  

Delårsrapport anses också vara en viktig kanal. Den dag då rapporten släpps går den till alla 

analytiker och journalister samtidigt som den läggs ut på webben, därefter trycks den i 

snyggare format som skickas till de aktieägare som anmält att de vill ha rapporten. Även 

denna kanal är juridisk reglerad och anses ha hög trovärdighet bland de flesta målgrupper, 

samtidigt som den har en stor spridning. Kostnaden för att skicka ut t ex Årsredovisningar och 
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delårsrapporter är enorma. Företagen försöker att minska kostnaderna genom att skicka 

rapporten till de aktieägare som har anmält ett intresse om att få rapporterna hemskickade. De 

kan antigen prenumerera på information från företaget eller själv kontakta företaget. De 

försöker göra besparingar genom att utveckla webben. 

 

Bolagsstämman 

Bolagsstämman är också juridisk reglerad. Där har alla som äger aktier i företaget möjlighet 

att närvara. Till skillnad från de andra formella kanalerna finns det möjlighet att göra sig hörd. 

Den bygger på en dialog mellan investerarna och ledningen. Därför anses den vara en viktig 

kommunikationskanal. 

 

Internet 

Företagets hemsida kan ha olika mycket information. De företag som vi intervjuade har en 

separat del för Investor relations. Här redovisas all information som ingår i IR verksamheten. 

Alla intervjuade ansåg att Internet är den billigaste kanaler som har den största spridningen av 

information. Genom att effektivt använda Internet kan de slippa vissa kostnader som annars 

skulle ske i form av tryckt information.    

Information som läggs ut på hemsidan är årsredovisningar, delårsrapporter och 

pressmeddelanden. Oväsentlig information ska inte läggas ut, det är främst företagets resultat, 

utveckling och kurspåverkande information som efterfrågas. Däremot kan IR lägga ut 

detaljerad information för att förenkla analytikernas arbete. Med detaljerad menar de inte att 

informationen ska vara oväsentlig, för att då kan analytikernas arbete bli överflödigt. 

 

Kapitalmarknadsdagar  

Kapitalmarknadsdagars främsta syfte är att bygga upp relationer. Dessa anordnas av både 

företaget och analytikerna, och sker ungefär en gång om året, ofta i samband med en 

roadshow runt om i landet. Företagets mål är att skapa och bygga upp relationer med 

analytiker och media samt ge dem en större insyn i hur verksamheten skötts och utvecklats. 

Syftet är ungefär detsamma för investerarna, en möjlighet för dem att träffa företaget. 

Dessa aktiviteter måste ske regelbundet, oavsett om det går bra eller dåligt för företaget, 

annars kan det leda till sänkt förtroende för företaget och försämrade relationer. 
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Analytikerträffar 

Det är vanligt med träffar där analytiker och journalister bjuds in av företaget. Det är IR 

ansvariga som har till uppgift att anordna dessa träffar. Där diskuterar de kring till exempel en 

delårsrapport för att öka insikten och förståelse. Eftersom analytikerna är oerhört duktiga och 

vill ha svar på komplicerade frågor måste de som håller presentationen vara väl insatta i 

företagets verksamhet. Det kan vara IR-ansvarig, VD eller andra avdelningschefer som håller 

dessa analytikerträffar. Många gånger vill inte analytiker att journalister ska vara med under 

dessa träffar, då deras frågor är mer av det allmänna slaget.  

Ett av företagen vi intervjuade har nyligen gjort det möjligt för de analytiker som inte kan 

närvara på dessa träffar en möjlighet att följa diskussionen genom Internet. De kan Maila sina 

frågor och få svaren under mötets gång. Dessutom kan diskussionen bandinspelas och läggas 

ut på hemsidan. Personlig kontakt med analytikerna är väldigt viktigt för företaget då de kan 

få feedback från dem. Analytikerna hör ofta rykten på marknaden som de ringer och vill få 

bekräftade. Kontakten mellan analytikerna och företagen är både Ad hoc och planerad 

beroende på företagets storlek och situation. Kommunikationen med de stora företagen är ofta 

mer planerad, då det är fler analytiker som följer utvecklingen. Detta medför att företagen 

måste planera och organisera sina analytikerträffar och presentationer av resultatet, då 

intresset är stort. 

Små företag följs ofta av ett mindre antal analytiker och kontakten med dem blir ofta nära och 

Ad hoc. 

 

Enskilda möten 

Alla intervjuade var medvetna om vikten av enskilda möten. Speciellt analytikern prioriterade 

enskilda möten, eftersom de då får träffa IR-ansvarig eller VD och därmed en möjlighet att 

bygga en nära relation med företagets högsta ledning. 

Denna aktivitet kostar inte mycket i pengar men mycket i tid. Det är lönsamt att satsa på 

denna aktivitet då den förutom att den kan skapa mervärde anses ha en hög trovärdighet 

Ingen information som inte är känt får lov att kommuniceras ut på de enskilda mötena. Skulle 

däremot ske ett läckage av kurspåverkande information, måste ett pressmeddelande skickas 

omedelbart ut så att alla får tillgång till den informationen. Det är viktigt att ta hänsyn till 

principen i registreringskontraktet med börsen, att alla aktörer ska ha tillgång till 

informationen samtidigt.  
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IR försöker hela tiden att hitta metoder för att bättre utnyttja sina medel på ett mer 

kostnadseffektivt sätt. Ett av företagen löste detta genom att Outsourca en del av 

informationsutgivningen på ett externt företag, Way Maker. Företaget lämnar över listor på E-

mail adresser, telefonnummer och faxnummer till kontaktpersoner som Way Maker 

distribuera på företagets begäran vid önskad tidpunkt. Way Maker ser till att informationen 

når alla samtidigt vilket är väldigt kostandseffektiv ur företagets synvinkel då det spar både 

tid och pengar. 

 

Fråga 4: Formuleras budskapet annorlunda för de olika målgrupperna? På vilket sätt? 
 
Alla var överens om att varje målgrupp har ett visst behov av information, men detta betyder 

inte att innehållet är olika på något sätt. Det viktig att anpassa utformningen på informationen 

till mottagaren i den utsträckning det är möjligt.  

 

Analytikerna anses vara en kunnig målgrupp som följer företaget med stort intresse och är 

ofta intresserade av detaljer för att kunna göra sina analyser. Därför blir IR funktionens 

uppgift att förse analytikerna med så detaljerad informations som möjligt för att de ska kunna 

göra en rättvis värdering av aktien.  

 

Institutionella placerare får den information de behöver från analytikernas analyser. De är 

främst intresserande av hur aktiekursen förändras, om de ska köpa, sälja eller behålla sina 

aktier. 

 

Privata placerare är inte intresserade av en sådan detaljrikedom, utan är generellt mer 

intresserade av företagets resultat. Det är viktigt att den information som framställs formuleras 

på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Siffrorna bör förklaras tydligt så att den skapar 

förståelse hos den privata placeraren. Målet med kommunikationen blir därmed att informera 

om företagets verksamhet och skapa intresse. 

 

Affärsmedia kräver inte en detaljerad information, Däremot bör budskapet vara tydlig 

formulerad för att förhindra att fel bild kommuniceras ut till marknaden.  De analyserar inte 

informationen i lika utsträckning som analytikerna. Att företagen kommunicerar med 

affärsmedia är främst på grund av att få en bra publicitet.  
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Fråga 5: Vad ska företagen göra om fel information kommuniceras ut, (Prognos 

missbedömningar eller större felsatsningar)? Hur ska företagsledningen 

handla för att inte förlora investerarnas förtroende? 

 
Alla tillfrågade var överens om att tillgänglighet och öppenhet är viktigt då en felaktig 

information kommuniceras ut. Om felen innebär att det har stått fel i någon av företagens 

rapporter, brukar de korrigeras genom att en ny version läggs ut på hemsidan. Vid större fel 

skickas ett pressmeddelande med en rättelse. Vid investerings missbedömningar och felaktiga 

prognosutfall, brukar företagen förklara för de berörda aktörerna orsaken till händelsen och 

svarar på deras frågor. De menar att företagsledningen måste akta sig för att ta till flykt. 

Vidare ska de tala sanningen och säga som det har varit, varken överdriva eller underdriva. 

Ett av de företagen i vår undersökning hade i och med framställande av en ny produkt lovat 

marknaden att det skulle bli en stor succé. Tyvärr blev det inte som de hade hoppats och 

produkten fick inte tillstånd att lanseras. Detta ledde till försämrad förtroende hos investerarna 

och en sänkning av aktiekursen.  

 

Endast genom att inte gömma sig och tala sanning kan man bygga ett förtroende bland sina 

målgrupper. Vidare var alla överens om att förtroende för företagsledningen är bland det 

viktigaste vid värdering av företaget. Aktiemarknaden har mer förtroende för skickliga och 

öppna företagsledare. Detta är lika essentiellt för värdering av kursen som att tjäna pengar och 

visa en positiv utveckling.  

 

Ju ärligare och öppnare företagen är med sin information, desto mindre risk att marknaden 

sänker värderingen. Knapphändig information ökar risken för att förtroende kapitalet och 

aktiekursen sjunker. Även brist på information är ytterst destruktivt, och den sänker 

förtroendet bland aktieägarna som känner sig illa behandlade och förbisedda. 
Alla intervjuade var eniga om att det tar lång tid att bygga relationer, men det går snabbt att 

förlora den. Relationen med kapitalmarknaden funkar precis som vilken relation som hels, 

ärlighet premieras i längden. 
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I detta kapitel kommer vi att analysera det emiriska resultatet och koppla det till de valda 

teorierna 

 

6. Analys/Resultat 
 

6.1 Relationsmarknadsföring 
 
Det är viktigt att en relation till kapitalmarknaden skapas och att den fungerar på ett 

tillfredställande sätt. Samtliga av de företag vi intervjuade ansåg att IR: s viktigaste uppgift är 

att bygga upp ett förtroende hos investerarna, för att kunna tävla på kapitalmarknaden, för att 

uppnå detta använder sig av olika informationskanaler. Flera av dem syftar till att skapa,  

bygga och vårda goda relationer. För att skapa detta förtroende mellan företaget och 

aktiemarknaden arbetar IR aktivt med dels att se till att kommunikationen fungerar på ett 

tillfredställande sätt och dels arbeta för att upprätthålla och vårda befintliga relationer samt 

bygga upp nya. Enligt Grönroos är definitionen för relationsmarknadsföring just en relation 

byggd på förtroende med kända kunder. 

 

 Vi håller med om att förtroendet är grundläggande för att IR ska uppnå sin huvudsakliga 

uppgift, att konkurrera på kapitalmarknaden. Det är viktigt att de satsar på fortlöpande 

relationsbyggande, då dess betydelsen inte nog kan betonas, av den enkla anledningen att det 

är för sent och skapa en relation i samband med att företaget vill kommunicera något stort. 

Relationen mellan företaget och marknadens aktörer ska helst existera sen tidigare, samt 

underhållas för att kunna fortgå. Långsiktighet och kontinuitet är honnörsordet för skapande 

av ett ”Investor Confindence”. Grönroos menar att företagen måste behandla sina målgrupper 

som ”kunder” i alla omständigheter och inte enbart när det passar företaget. 

 

Företagen är välmedvetna om de nära och långvariga relationernas betydelse för 

verksamhetens fortlevnad och de har via IR funktionen vare sig den är intern eller extern 

utformat ett antal aktiviteter för att uppnå detta.   

 

Bolagsstämman är en viktig kanal för företaget, då de får träffa sina målgrupper i synnerhet 

investerarna. Investerarna får genom sin rösträtt visa sin ståndpunkt, samt ta del av VD: ns tal 
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där han talar om företagets framtida utveckling. Detta är ur bådas synvinkel ett bra tillfälle att 

skapa en fruktbar dialog vilket förbättrar möjligheterna för en fungerande relation. 

  

Kapitalmarknadsdagar är ett annat tillfälle då företagen arbetar med att etablera och 

underhålla relationer. Dessa anordnas av både företag och analytiker och sker ungefär en gång 

om året, ofta i samband med en roadshow runt om i landet. Företagens mål är att skapa och 

bygga upp relationer med analytiker och media samt ge dem en större insyn i hur 

verksamheten sköts och utvecklas. Syftet är ungefär detsamma för investerarna, en möjlighet 

för dem att träffa företaget. 

Dessa aktiviteter måste ske regelbundet, oavsett om det går bra eller dåligt för företaget, 

annars kan det leda till sänkt förtroende för företaget och därmed försämrade relationer. 

 

 Enskilda möten: Dessa möten vänder i sig i första hand till analytikerna. De ger företaget en 

möjlighet att lära känna ” sina  kunder” och deras speciella behov samt skapa en nära kontakt 

med dem, dessa möten är väldigt viktiga men tar mycket tid i anspråk. 

 

Kundens behov av en relation 

Bygger mycket på att skapa en känsla av att relationen värderas högt samtidigt som det är 

viktigt att de tjänar på att en positiv relation skapas. Giunner, Gremmler och Britner tar upp 

tre fördelar. Vi har applicerat dem på företagens förhållande till analytikerna. 

 

Den första fördelen, säkerhet beror till stor del på om företaget lyckats skapa en relation där 

analytikerna känner förtroende för företaget och att de kan lita på att de uppgifter de erhåller 

är riktiga och relevanta för dem. Här är det viktigt att skapa den transpararens som de 

intervjuade företagen ansåg vara en av IR:s viktigaste uppgifter, detta syftar till att minska 

investerarnas oro inför att satsa sitt kapital på företaget. Genom att företaget redovisar en 

korrekt bild  av företaget positionerar de sig mot övriga företag på kapitalmarknaden och som 

blir mer villiga att investera i företaget, vilket i sin tur leder till en ökning av företagets värde. 

 

Den andra fördelen bygger vidare på den första aspekten och innebär att relationen har 

utvecklats och att företaget har identifierat analytikernas speciella behov och därmed 

utvecklat en närmare relation till dem. Analytikerna känner att de betyder något för företaget 

och att de har lyckats etablera en speciell kontakt på företaget. Båda parterna, företagen och 
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analytikern ansåg att enskilda möten är bästa sättet att skapa en sådan relation. Analytikerna 

får träffa representanter ur ledningsgruppen, såsom IR-ansvarig och VD och därmed 

möjligheten att etablera en nära kontakt med högsta ledningen.   

 

Den tredje fördelen kan företaget erbjuda genom att anordna speciella analytikerträffar, 

reserverade för endast analytiker. På dessa möten anpassar företaget informationen till dem 

och därmed underlättar deras arbete vid analysen av företagets aktier. Dessa möten bidrar till 

att en relation skapas och att analytikerna känner förtroende för företaget, samtidigt som 

exklusiviteten gör att analytikerna känner att deras behov prioriteras.  

 

Ömsesidigt beroende 

Är ett led i förbättringen för att skapa en relation som bygger på ömsesidigt beroende. Vi har 

kommit fram till att kontakten mellan företagen och analytikerna är ett sådant förhållande, 

vilket kommer båda parterna till nytta om den används på rätt sätt. 

Analytikerna behöver ha en nära relation till företaget för att kunna utföra sina analyser. 

Samtidigt är företagen beroende av att analytikerna presenterar riktiga bedömningar om den 

tillgängliga informationen och att de ger företagen en uppfattning om de rådande trenderna 

och opinioner på kapitalmarknaden. 

  

Lyckas företagen att ta tillvara och utveckla denna relation kan de skapa ett värde som båda 

parterna tjänar på.  Detta kan de göra genom att lära känna sina kunders långsiktiga behov och 

önskemål på ett bättre sätt för att kunna erbjuda dem ett mervärde något som Grönroos också 

förespråkar. För att kunna skapa detta mervärde kan företagen anordna individuella möten. 

Dessa är väldigt effektiva då båda parterna tjänar på att en givande dialog skapas. 

 

Frånvaro av kommunikation vid fel prognos 

Frånvaro av kommunikation sänder ett lika effektivt budskap som planerad kommunikation. 

Anledningen kan vara att företag har bestämt sig för att inte informera sina kunder om 

felbedömningar. Därmed sänder de ett tydligt budskap om att de inte bryr sig om kunden, 

vilket leder till att kunden tappar förtroendet för företaget. Frånvaro av kommunikationen 

uppfattas oftast som negativ kommunikation. 
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Företagen vi intervjuade arbetar med att hålla ”sina kunder” informerade om felaktigheter, 

och problem samt avvikelser från det man förväntat, då det anser att de är nödvändigt för att 

inte förlora investerarnas förtroende. Vid mindre fel görs en korrigering, som sedan förklaras i 

ett pressmeddelande som läggs ut på hemsidan. Vid större prognos fel eller felsatsningar var 

samtliga intervjuade överens om att det är viktigt att företagsledning gör sig tillgänglig, 

förklarar det inträffade och ställer sig till aktörernas förfogande.  

Förutom att de får möjlighet att upplysa om orsakerna till utvecklingen och vilka åtgärder som 

satts in. Detta ger en bild av att företaget styrs av en kompetent företagsledning som känner 

till företagets styrkor och svagheter. På så sätt kan de visa hur handlingskraftiga de är och att 

de kan hantera en krissituation. Det är under de svåra stunderna som företagsledarna kan visa 

sin skicklighet genom att styra företaget i rätt riktning. Under goda tider är det mycket enklare 

att framstå som skicklig. Genom att öppet erkänna sina misstag kan företaget enklare inleda 

en rättelseprocess, vilket kan bygga upp det som raserats. Frånvaro av kommunikation sänder 

ett farligt negativt budskap om företaget. I en sådan situation är det främst relationen till 

investerarna som blir lidande med sänkt förtroende som konsekvens, vilket är en central fråga 

för företaget och för IR-avdelningen en viktig uppgift. Grönroos menar att när problem 

uppstår känner kunden att den förlorat kontakten över situationen. Kunden vill ofta ha den 

kontrollen, även om den innebär kontakt i en negativ situation, detta gör att kunden känner 

förtroende för företaget. Genom att företaget förklarar situationen, lugnar de kunden och kan 

förhindra ett ras av förtroende kapitalet 
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6.2 Den effektiva kommunikationens åttasteg och 

Kommunikationsprocessen  
 
Steg 1: Både de intervjuade och de företag som svarade på vår enkätundersökning var 

överens om att alla aktörer på aktiemarknaden är viktiga för företagen. Även leverantörer, 

ägare och långivare (banker, obligationsmarknaden och rating institut) räknas som viktiga 

målgrupper. Då vår intervjufråga var att identifiera de viktigaste målgrupperna, svarade de 

tillfrågade att analytiker, privata och institutionella placerare samt affärsmedia är de viktigaste 

målgrupperna. Detta framgår även på enkätundersökningen, då dessa har fått de högsta 

värdena. Bilden nedan visar kopplingen mellan företaget, IR och de nämnda målgrupperna. 

 

Ägs av 

Extern
info

 
 
 
 
Intern 
info 

 Företag 

IR 

Media Analytiker 

Mindre            Större ins-
Privata            titutionella

 Kommunikation Avd Finans

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 (Egen modell) 

 

 

 

 

Steg 2 och 3: Efter att målgrupperna är identifierade, blir IR funktionens nästa uppgift att 

bestämma målet med kommunikationen. Då det huvudsakliga målet är givet, det vill säga 

förse de nämnda målgrupperna med tillförlitlig information, måste IR formulera rätt budskap 

till varje enskild målgrupp. Det är endast utformningen på budskapet som skiljer sig. Genom 

att använda kommunikationsprocessen visar vi hur detta förhåller sig.  För att 

kommunikationsprocessen ska bli så effektiv som möjligt måste budskapets utformning 

överstämma med mottagarens erfarenhetsnivå 
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Budskapet till analytiker är för det mesta i form av detaljerad information och detta för att de 

ska kunna göra korrekta aktievärderingar. 
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Fig.3 (Egen modell) 

 

 

Privata- och institutionella placerare är mer intresserade av företagets resultat. Budskapet 

behöver inte vara så detaljerat som det är för analytikerna. De vill främst veta hur det går för 

företaget för att därefter agera, köpa, sälja eller behålla sina aktier. Vill de ha detaljerad 

information kan de alltid kontakta företaget (IR). Fig.2 visar hur investerarna erhåller den 

information de behöver. Figuren nedan visar kopplingen som går från IR-verksamheten direkt 

till investerarna.     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig.4 (Egen modell) 
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Affärsmedia fungerar som företagets ansikte utåt. Det är viktigt att förse de med en tydlig 

formulerad information så att de i sin tur kan kommunicera rätt bild av företaget till 

marknaden.  

 
Pressmeddelande

 
 

 
Framställer 
budskapet 

Uppfattar 
budskapet Media Företag IR Tel. konferens  

 

 
Brus 

 Positiv 
reklam för 
företag 

Ökar 
aktieomsättning  

 

Fig.5 (Egen modell) 

 

Steg 4: Som det framgår i teorin måste företaget vara medveten om vilken målgrupp de 

kommer att vända sig till och vilken respons de är ute efter. Denna process visas tydligt i 

Fig.3 till Fig. 5.  

Kommunikationskanalerna kan i stora drag delas i två grupper personliga och icke-personliga. 

Nedan presenterar vi de viktigaste kanalerna och hur dessa kan kopplas till varandra. 

Personliga kanaler:     Icke-personliga kanaler: 

• Enskilda möten (One to One)    ● Årsredovisningar 

• Telefon konferens     ● Delårsrapporter 

• Aktieägarmöten   ● Pressmeddelande 

• Audio- och video webcast    

• Analytikerträffar, pressträffar 

  

  Internet 

   

De Icke-personliga kanalerna används av företag för att tillgodose målgrupperna med relevant 

information. De personliga kanalerna fungerar mer som andrahands kanaler och är nära 

ansluten till de Icke-personliga kanalerna. De icke-personliga kanalerna är juridisk reglerade 

och räknas som tvingade kanaler. De personliga kanalerna är mer frivilliga och används för att 

öka förståelsen hos de olika intressenterna. De streckade linjer visar ungefär hur de kan 

kopplas till varandra. Anledningen till att Internet har fått en separat position är för att all 
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information från båda sidorna görs tillgänglig på Internet. Alla som är intresserande kan få 

tillgång till ”relevant” information genom Internet. Med relevant menar vi, som tidigare 

nämnts all kurspåverkande information, företagets resultat mm. Däremot kan diskussioner 

under analytikerträffar eller pressträff läggas ut på hemsidan.         

 

Steg 5: Verksamheten genererar mycket pengar men samtliga företag och analytikern som vi 

intervjuade var överens om att det var välinvesterade pengar. En budget för verksamheten 

sammanställs och som alla andra avdelningar försöker IR-avdelningen hålla sig till den. Men 

det viktiga är inte att hålla sig till den fastställda budgeten däremot är det viktigt att kunna 

kommunicera informationen på rätt sätt. Vilket kommer att löna sig i längden.  

 

Steg 6: Företag använder en blandning av alla de nämnda kanalerna. De formella kanalerna är 

utan tvekan viktiga dels för att de är juridisk reglerade, och dels för att de innehåller 

historiska, nutida och framtida data. Enskilda möten och Internet är två kanaler som företag 

måste satsa mer på. Enskilda möten har hög trovärdighet och kostar inte mycket i pengar, men 

tar mycket tid i anspråk. Internet innehåller mycket information, har stor spridning och är 

dessutom en kostnadseffektiv kanal. Som det framgår av enkätundersökningen anser de flesta 

att Internet har låg trovärdighet. Företag måste jobba mer på att öka detta förtroende. Lyckas 

de med detta kommer även de att gynnas av det.  
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Nedan kommer slutsatsen av vår analys att pressenteras i punktform. Slutsatsen kommer att 

svara på vårt syfte  

 

7. Slutsats 
 
 

• Företagens Informationskanaler är följande: 
 

 Årsredovisning 

 Delårsrapporter 

 Pressmeddelanden 

 Kapitalmarknadsdagar 

 Analytikerträffar 

 Aktieägarmöten 

 Enskilda möten 

 Internet 

 
• Företagets viktigaste informationskanaler 

 

 Trovärdighetssynpunkt: De formella kanalerna tillsammans med de enskilda 

mötena 

 

 Spridningssynpunkt: De formella kanalerna tillsammans med Internet som fått 

all större betydelse  

 
• Företagets viktigaste målgrupper 

 
 Privata och institutionella investerare, potentiella och nuvarande 

 Analytiker 

 Media 
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• Utformning av budskapet till målgrupperna  
 

 Innehållet i budskapet som företaget kommunicerar till sina målgrupper måste 

alltid vara detsamma. 

 

 Endast utformningen varierar, för att bättre matcha målgruppens olika behov.  

 
• Relationen mellan företaget och målgrupperna och vad som kan skada 

denna relation   
Viktigt att företagen etablerar nära och långvariga relationer med sina målgrupper för 

att skapa ett förtroende för företaget. De konsekvenser som kan uppstå då fel 

information förmedlas är att investerarna tappar förtroende för företaget och detta 

skadar relationen. Företag ska vara tillgängliga och förklara de bakomliggande 

orsakerna till felaktigheterna och vad de aktivt gör för att komma till rätta med dem 

och förhindra att det upprepas.  
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8. Kritisk granskning och förslag till framtida forskning 
 

I vår analys har Investor relations undersökts genom enkätundersökning och intervjuer. 

Resultatet har därefter med hjälp av valda teorier analyserats. Analysen har visat att Investor 

relations har en viktig roll i företaget. Både för att bygga relationer med investerarna och för 

att kunna tillfredställa alla målgruppers informationsbehov.  

Analysen har visat att IR-avdelningen jobbar konstant med att redovisa företagens rätta värde 

dels genom att ha en nära relation med de externa aktörerna och dels genom en integrerad 

internrelation med VD och andra avdelningar.  

Kombinationen av intervjuobjekten, (två företag, en analytiker och en extern IR-byrå) och 

enkätundersökningen har gett oss en djupare uppfattning om hur viktigt det är att skapa en 

ömsesidig relation. Anledningen till att vi valde de båda metoderna var för att öka 

reliabiliteten. Detta framkom av att resultaten från både intervjuerna och enkätundersökningen 

var likartade. Trots detta är det svårt att göra generaliseringar av resultatet då antalet 

undersökta enheter var för få. 

De 25 företag som vi skickade enkäten till utgjorde inget representativt underlag på grund av 

sitt ringa antal och dess urvalsmetod. Vidare så var bortfallet stort då endast 12 av företagen 

besvarade enkäten.  

 

Då en del av vårt syfte var att undersöka relationer mellan företagen och de olika 

målgrupperna, hade det varit intressant att utöver de valda respondenterna även intervjua de 

övriga målgrupperna. Detta var inte möjligt på grund av tidsbrist. Större institutionella 

investerare och ekonomijournalister verksamma inom affärsmedia hade varit en intressant 

grupp att undersöka närmare, för att ge undersökningen en bredare dimension och öka 

reliabiliteten ytterligare. 

 

Genom att använda oss av den effektiva kommunikationens åtta steg och 

kommunikationsprocessen kunde vi på ett tydligt och lättförståeligt sätt illustrera hur IR-

funktionen använder de olika kommunikationskanalerna och visa de bakomliggande 

orsakerna till budskapets utformning. De delar av relationsmarknadsföringen som vi valde att 

ta upp använde vi oss av för att betona relationens betydelse mellan IR och övriga 

intressenter. 
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Vi har endast tillämpat de sex första stegen i teorin om den effektiva kommunikationens åtta 

steg, det skulle vara intressant att även undersöka de två sista stegen som omfattar mättning 

och utvärdering av IR: s prestationer. Man kan exempelvis undersöka aktiekursen vid två 

olika tillfällen och studera hur IR aktivt använt de olika verktygen.  
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9.2 Intervjuer 
 

• Astra Zeneca (IR ansvarig)  
• Analytiker på Handelsbanken 
• Gambro (IR ansvarig) 
• Hallvarson & Halvarson (En delägare i företaget) 

 
 

9.3 Internet 
 
http://www.aktiespararna.se Sveriges Aktiespararnas Riksförbund 
 
http://www.NIRI.org   USA: s nationella Investor Relationsinstitut 
 
http://www.stockholmsborsen.se Stockholmsbörsen 
 
http://www.taurus.se  Specialister på Investor Relations 
 
 

9.4 Figurförteckning 
 

• Fig.1 Kommunikationsprocessen (Kotler P, Principles of marketing, 1999) 

• Fig.2-5 Egna modeller  
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10. Bilagor 

10.1 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 tre år tillbaka i 
tiden. På hemsidan skall även den aktuella bolagsordningen finnas tillgänglig.  

3. Offentliggörande i enlighet med punkterna 12 till och med 30 skall ske omedelbart, d.v.s. 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.  

9. Styrelsen skall i ett särskilt avsnitt i årsredovisningens förvaltningsberättelse lämna en redogörelse 
för styrelsearbetet under året.  

10. I årsredovisningen skall det lämnas en utförlig redogörelse för vart och ett av samtliga utestående 
incitamentsprogram.  

11. Av årsredovisningen skall för varje styrelseledamot framgå hur länge denne ingått i 
bolagets styrelse, dennes huvudsysselsättning och övriga väsentliga styrelseuppdrag.  
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10.2 Enkät 
 
 

1. Har ni en egen IR-avdelning? 
 

 JA  Nej 
 
Varför:       

 
 
 

2. Vilka kanaler ingår i er IR-verksamhet? 
 

 Bolagsstämma  Årsredovisning  Pressmeddelande 
 Delårsrapport  Enskilda möten  Internet 

 
Annat:       

 
 
 

3. Vilken/Vilka kanaler anser ni vara effektivast?  
 

 Bolagsstämma  Årsredovisning  Pressmeddelande 
 Delårsrapport  Enskilda möten  Internet 

 
 Annat:       
 
 

 
4. Vilka kanaler använder ni vid presentation vid olika tillfällen? 

 
a) Bokslut  

      
  
b) Uppköp 

      
 
c) Nyemission 
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5. Vilka är era målgrupper? 
 
  Affärsmedia  Analytiker  
  Personal  Institutionella placerare 
  Privata placerare  
 
Annat:       

 
 
 

6. Vilka kanaler används för att nå dessa målgrupper? (hänvisning till fråga 2) 
 

a) Affärsmedia       
b) Analytiker        
c) Institutionella placerare       
d) Personal       
e) Privata placerare       

 
Annat:      

 
 
 

7. Varför väljer ni dessa kanaler till de olika målgrupperna?  
 

 Större spridning Billigast   Trovärdigast                Annat 
 

  Årsredovisning                   
  Bolagsstämma                       
  Delårsrapport                       
  Enskilda möten                                                   

Internet                       
Pressmeddelande                       

   
 

8. Hur sker informationen om utfallet misstämmer med prognosen? 
 

Bolagsstämma  Årsredovisning  Pressmeddelande 
   Delårsrapport  Enskilda möten  Internet 
 
  Annat 
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10.3 Intervjufrågor 
 
 

1. Vad är IR:s viktigaste uppgift? 
 

2. Med vilka målgrupper kommunicerar IR? 
 
3. Vilka målgrupper anser ni vara viktigast? 

 
4. Hur viktigt är det att skapa en nära relation till de olika målgrupperna? 

 
5. Hur skapar ni denna relation? 

 
6. Vad kan skada den relation IR har skapat med sina målgrupper? Vilka konsekvenser 

kan uppstå? 
 

7. Vilka kommunikationskanaler ingår i IR-verksamheten? 
 

8. Hur väljer IR dessa kanaler? 
 

• Trovärdighet  
• Spridning 
• Kostnadseffektivt 

 
 

9. Är budskapets innehåll som kommuniceras ut detsamma för alla målgrupper?  
 
10. Skiljer sig budskapets utformning beroende på vilken målgrupp IR kommunicerar?  
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