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Abstract 

Title  Att kommunicera skapar incitament till att investera 

Date  2015-01-22 

Course  Bachelor Thesis, Finance 

Author Alexander Singleton & Beatrice Häll 

Mentor  Maria Smolander 

Keyword  Investor Relations, Event study, Market Model, Abnormal Return, CAAR, 

CAR, Efficient Market 

 

Purpose  To examine how IR-related press releases affect share price for stock 

companies, and to explore how said companies practice Investor Relations. 

 

Methods   The study was conducted using an event study as well as e-interviews. The 

event study has a quantitative deductive research approach where the market 

model is used for calculating the abnormal return based on press releases. The 

e-interviews have a qualitative research approach and follow a semi structured 

interview guide. The study includes all listed stock companies within the 

Swedish construction industry and includes press releases from the last decade. 

 

Theory  The study is based on the efficient market hypothesis and its semi strong form, 

theories within Investor Relations and previous research.  

 

Results   The event study shows a significant negative abnormal return during a four day 

period starting the day after the press release event. The negative abnormal 

return could derive from investor relations being used by companies as damage 

control, or that the investors’ expectations are too high as a result of IR. No 

significant differences in how companies practice IR was found in e-

interviews. To the contrary, companies show similar tendencies in IR practice. 

It can be concluded that stock companies, through investor relations, are able 

to affect their share price. 
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Sammanfattning 

Titel Att kommunicera skapar incitament till att investera  

Datum  2015-01-22 

Ämne  Kandidatuppsats, Finansiering 

Författare Alexander Singleton & Beatrice Häll 

Handledare Maria Smolander 

Nyckelord  Investor Relations, Eventstudie, Marknadsmodellen, avvikande avkastning, 

CAAR, CAR, effektiva marknader 

 

Syfte  Att undersöka hur IR-relaterade pressmeddelanden påverkar aktiekursen hos 

börsnoterade företag samt att undersöka hur företagen arbetar med Investor 

Relations. 

 

Metod   Studien är utförd med hjälp av en eventstudie tillsammans med e-intervjuer. 

Eventstudien har en kvantitativ deduktiv ansats där marknadsmodellen används 

för beräkning av avvikande avkastning baserat på pressmeddelanden. E-

intervjuerna har en kvalitativ ansats och följer en semistrukturerad 

intervjuguide. Studien innefattar alla börsnoterade företag i den svenska 

byggindustrin och pressmeddelanden från det senaste decenniet. 

 

Teori   Den effektiva marknadshypotesen och dess halvstarka form, teorier inom 

investor relations tillsammans med tidigare genomförda forskning har legat till 

grund för studien. 

 

Resultat   Resultatet från eventstudien visar på en signifikant negativ avvikande 

avkastning med start dagen efter händelsedagen till och med fyra dagar efter 

händelsedagen. Den negativa avvikande avkastningen kan bero på att arbetet 

med IR försöker dämpa befintlig negativitet hos investerare, alternativt kan det 

bero på att investerares förväntningar är för höga på grund av positiv IR. 

Utmärkande strategier för hur IR-arbetet går till i praktiken bland de 

observerade företagen har inte funnits i e-intervjuerna, istället liknar företagens 

IR-arbete varandra i stort. Slutsatsen dras att börsnoterade företag kan påverka 

sin aktiekurs med hjälp av investor relations.   
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1. Inledning 

 

Uppsatsen undersöker Investor Relations och hur det indirekt påverkar aktiekursen i 

byggindustrin. Detta avsnitt inleds med en bakgrund till ämnet och en diskussion om det 

problem som uppsatsen behandlar. Diskussionen leder sedan till problemformulering och vidare 

till uppsatsens syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Trots att andelen människor som äger aktier i Sverige har minskat sedan toppnoteringen 2002 på 

22,6 procent, har aktieförmögenheten i landet under samma tidsperiod mer än fördubblats 

(Statistiska Centralbyrån, 2014). Den stora mängden intressenter ställer krav på att aktiebolagen 

kontinuerligt förmedlar och kommunicerar information till investerare för att kunna skapa sig en 

insyn i företaget och dess hälsa. På grund av detta har Investor Relations vuxit fram som en 

betydande företagsgren på den svenska såväl som den internationella marknaden. Investor 

Relations som företagsgren, även kallat IR, definierades av styrelsen för National Investor 

Relations Institute i USA (NIRI) som:  

“A strategic management responsibility that integrates finance, communication, marketing and 

securities law compliance to enable the most effective two-way communication between a 

company, the financial community, and other constituencies, which ultimately contributes to a 

company's securities achieving fair valuation” (National Investor Relations Institute, 2003). 

Utifrån definitionen kan vi förstå att syftet med IR är att skapa en tvåvägskommunikation med 

investerare, för att eliminera informationsasymmetri och skapa förtroende för företaget. Det kan 

tyckas att det inte borde spela någon större roll så länge företaget levererar bra produkter och i 

längden positiva resultat. Den stora vikten av IR kan belysas genom ett exempel från oktober 

2007, då det svenska företaget LM Ericsson inte visat några tecken på finansiella problem på 

grund av den stundande finanskrisen. I samband med den tredje kvartalsrapporten meddelade 

LM Ericssons dåvarande Vd Carl-Henric Svanberg att vinsten såg ut att bli 40 procent lägre än 

väntat. Aktiekursen dök med 23,8 procent och företaget kritiserades för att ha ”dålig koll på 

läget”. Redan nästa månad på en kapitalmarknadsdag i USA förmedlade Vd:n att även det fjärde 

kvartalet skulle ge dåliga resultat, utan förvarning till den svenska marknaden. Båda dessa fall 

anmäldes till disciplinnämnd på grund av undermålig informationshantering. LM Ericsson 
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friades förvisso i mars 2008, men då hade aktien redan sjunkit med nästan 60 procent sedan 

oktober månad (Sydsvenskan, 2008). 

 

Ett annat bra exempel på IR:s indirekta och blixtsnabba påverkan på aktiemarknaden var det 

falska pressmeddelandet om att Samsung Electronics skulle ha förvärvat Fingerprint Cards AB 

för 4,2 miljarder kronor. 15 sekunder efter att meddelandet gått ut hade Fingerprint Cards AB:s 

aktie stigit med 8 procent på Stockholmsbörsen, vilket är en extrem kursrörelse. 

Stockholmsbörsens bolagsövervakning fastställde att pressmeddelandet var orsaken till att aktien 

så snabbt stack i höjden. Efter först 17 minuter och en rusande aktiehöjning på 50 procent 

stoppade Nasdaq OMX tillfälligt aktiehandeln på grund av den extrema kursrörelsen till följd av 

pressmeddelandet. Ett vanligt skäl till att börsen stoppar aktiehandel är just att de misstänker 

informationsasymmetri, även om det i detta fall var kursrörelsen som gav utslag så var det 

indirekt en följd av informationsasymmetri. I fallet skedde senare en rättelse på det felaktiga 

pressmeddelandet och beslutet togs om att all handel i Fingerprint Cards AB under de 17 

minuterna skulle makuleras. Detta gjordes så att ingen skulle göra vinst på det falska 

pressmeddelandet (Elofsson, 2013). 

 

Exemplen i tidigare stycke om LM Eriksson och Fingerprint Cards är båda tecken på att Investor 

Relations är ett viktigt kommunikationsredskap även på den svenska marknaden. Trots detta har 

få studier med fokus på den svenska marknaden gjorts, där arbetet bakom IR och dess påföljder 

studerats. I denna studie har byggindustrin valts att studeras eftersom den på ett utmärkt sätt kan 

representera den svenska marknaden. Byggindustrin har i över 50 år varit en av Sveriges största 

industrier och de senaste åren har branschen haft en omsättning på över 500 miljarder kronor. 

Den totala mängd investeringar i byggindustrin under 2012 uppgick till 309 miljarder kronor. 

Samma år sysselsatte branschen 312 000 personer och utgjorde 9 procent av landets 

bruttonationalprodukt (Sverigesbyggindustrier, 2013). Således utgör industrin en stor del av alla 

investeringarna i Sverige och bidrar till landets ekonomiska välstånd. 

 

De största verksamma aktörerna på den svenska byggmarknaden, och de som ingår i denna 

studie är PEAB AB, Skanska AB, NCC AB och JM AB. Gemensamt för dessa är att de är de 

enda börsnoterade företag i svenska byggindustrin, och alla återfinns under Large Cap på 

NASDAQ OMX Stockholm. Large Cap är börsens storbolagslista och innefattar endast bolag 

med börsvärden över 1 miljard euro (Nationalencyklopedin, 2015). PEAB AB, Skanska AB och 

NCC AB har haft en stadig topplacering sedan 1997, och har under 2013 tillsammans omsatt 
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under över 100 miljarder kronor på den svenska marknaden (NASDAQ OMX Stockholm, 2014). 

Likt företagen i Dolphins studie från 2004 bedriver alla ovannämnda företag utförlig IR och har 

avdelningar avsedda för ändamålet. 

1.2 Problemdiskussion 

Kommunikation är kärnan i alla organisationer, då den är det vitala redskapet en organisation 

behöver för att överhuvudtaget kunna verka. Det är genom kommunikation företag förvärvar 

sina primära resurser; kapital, arbetskraft och råmaterial, samt bygger upp värdefulla sekundära 

resurser som legitimitet och rykte. För att ett företag ska kunna kontrollera det värdefulla 

redskapet finns speciella avdelningar inom företaget som sköter denna kommunicering med 

intressenter. Det är viktigt att information som kommuniceras är strategiskt koordinerad och 

samordnad mellan olika delar i företaget, exempelvis geografiskt skilda kontor, så att den 

utgående informationen alltid är konsekvent (van Riel & Fombrun, 2007). 

 

Raden av aktiviteter som involverar ledning och iscensättandet av all intern och extern 

kommunikation som syftar till att ge intressenter en positiv bild av företaget kallas Corporate 

Communication. Begreppet Corporate Communication kan ses som en kommunikationsstruktur 

som kopplar intressenter till organisationen och delas in i följande tre områden; 

marknadskommunikation, managementkommunikation och organisationskommunikation (van 

Riel & Fombrun, 2007). Figur 1 på sida 10 visar en sammanställning av Corporate 

Communications olika undergrupper och vad som ingår i dessa. 

För att företag skall växa och vara konkurrenskraftiga krävs investeringar i olika projekt till vilka 

kapital behövs. En väg till ökat kapital går via investerare. När investerare tar beslut om 

kapitalsatsning är avsikten att få avkastning på kapitalet. För att på bästa sätt värdera intressanta 

investeringsobjekt granskar investerare och analytiker företagens finansiella siffror såsom 

resultat och utvalda nyckeltal. De granskar även annan finansiell företagsinformation som svarar 

för hur företagen mår, allt för att uppskattad företagens förväntade lönsamhet. Det är då viktigt 

att företag har en fungerande och innehållsrik kommunicering gentemot investerare och 

analytiker. Information som går ut genom pressmeddelanden och finansiella rapporter måste 

även vara korrekta då investerare ser dem som trovärdiga informationskällor (Healy, Palepu 

2001). 
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Figur 1: Corporate Communication 

De olika delarna inom Corporate Communication. 

 

Källa: Egenskapad efter van Riel och Fombruns (2007) indelning. 

Studier visar att företag med medlemskap i amerikanska National Investor Relations Institute 

följs av fler investerare och analytiker än företag som saknar medlemskap. Det har även påvisats 

att ju fler investerare och analytiker som följer företagets aktiekurs, desto högre P/E-tal (aktuell 

aktiekurs/vinst per aktie) hos företaget (Hillier, 2013). NIRI har även konstaterat att om vikten 

av goda relationer till sina investerare ökar så ökar antalet investerare, inklusive mindre privata 

investerare på börsen (National Investor Relations Institute, 2003).  

 

Christopher E. Allen (2002) talar även han likt flertalet studier i ämnet om IR:s positiva sidor. 

Vidare i sin artikel betonar han hur viktigt Investor Relation är för ett företag, till den grad att 

han hävdar att ett funktionellt IR-arbete är ett företagets högsta prioritet efter en finanskris 

(Allen, 2002). 

 

Intresset för Investor Relations och de effekter det kan ha, ökar i takt med studier i ämnet. 

Studierna belyser främst IR:s positiva påverkan på företag, vilket kan vara anledningen till att så 

många företag väljer att lägga resurser på IR. I byggindustrin arbetar alla företagen aktivt mot 

investerare med Investor Relations. Det finns dock få svenska studier gjorda i ämnet och därmed 
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inte heller många studier som baseras på den svenska affärsmarknaden och dess företag. Företag 

lägger stora resurser på sina IR-avdelningar och det är därför intressant att undersöka hur 

investor relations påverkar företagets aktiekurs även på den svenska marknaden (Dolphin, 2004; 

van Riel & Fombrun, 2007).  

 

Uppsatsen fokuserar kvantitativt på vilken påverkan Investor Relations faktiskt har på 

aktiekursen. Förhoppningen är att påvisa ett samband mellan pressmeddelanden och 

aktieutvecklingen på börsen oberoende av förändringar i företagens förmögenheter. Påvisas en 

effekt på aktiekursen innebär det att aktivt IR-arbete möjligen gör nytta för företagen. Skulle 

studien visa på att IR inte har en effekt på aktiekursen kanske företagen felplacerar sina resurser 

(Tamjidi et al., 2013) . 

 

Ett komplement till den kvantitativa delen har gjorts genom intervjuer på respektive företags IR-

avdelning. De öppna och explorativa intervjuerna bidrar till ytterligare förståelse för hur 

företagen agerar och hur marknaden reagerar. Om IR i form av pressmeddelanden har en effekt 

på företagens aktiekurs kan det stärkas med företagens åsikter och sätt att arbeta med IR. 

1.2.1 Problemformulering 

Med grund i bakgrunden och problemdiskussionen ämnar denna uppsats att undersöka hur 

Investor Relations påverkar aktiekursen hos börsnoterade företag i den svenska byggindustrin. 

Uppsatsen ämnar även undersöka på vilket sätt dessa företag arbetar med investor relations. 

1.2.2 Undersökningsfrågor 

För att kunna besvara problemformuleringen ställs följande undersökningsfrågor: 

- Påverkas företagens aktiekurser vid tidpunkten för IR-relaterade pressmeddelanden?  

- Förekommer det trender i hur olika IR-relaterade pressmeddelanden påverkar företagens 

aktiekurs? 

- På vilka sätt arbetar företagen med Investor Relations? 

1.3 Syfte 

Att undersöka hur IR-relaterade pressmeddelanden påverkar aktiekursen hos börsnoterade 

företag samt att undersöka hur företagen arbetar med Investor Relations. 
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1.4 Avgränsningar 

I studien kommer endast de börsnoterade bolag i den svenska byggindustrin att ingå, vilket 

innebär de fyra största; PEAB AB, Skanska AB, NCC AB, JM AB. Undersökningsperiodens 

längd är tio år från 2004 till 2014.  
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2. Teoretisk referensram 

 

Denna del behandlar först de teorier som utgör referensramen för studien och sedan den 

tidigare forskning som gjorts i ämnet. I delen motiveras också relevansen av de använda 

teorierna och forskningarna.  

 

2.1 Investor Relations och dess delar 

För att skapa en enklare bild av Investor Relations har det studerats kring vilka delar inom IR 

som utgör grunden för ämnet. Edenhammar, Jacobson och Wachtmeister (2001) förklarar att IR i 

stort består av två delar. En del om informationsskyldighet som upprätthålls av lagar och regler, 

vilket tvingar aktiebolag att redovisa specifika delar av verksamheten. Den andra delen är 

frivillig och låter företaget själva förmedla ytterligare information som kan gynna investerare 

och i förlängningen företaget självt.  

Marcus och Wallace (1997) diskuterar den frivilliga sidan av IR och menar att ett företags 

framtida trygghet och värde beror på en komplex struktur som kan sammanfattas i tre delar: 

- Finansiell information: Den finansiella informationen baseras på det förflutna i form av 

kvartalsrapporter, årsredovisningar och annan finansiell information från företaget som 

beskriver hur företaget presterar. Informationen upplyser om företagets resultat, vinster 

och olika nyckeltal är framtagna. Dessa rapporter kan av investerare och analytiker 

användas för att skapa sig en bild av företagets troliga framtidsutsikter. 

- Ledning: Det är viktigt att ledningen får förtroende och stöd ifrån investerare då deras 

beslut ligger till grund för företagets framtid. Vidare bör ledningen ha kunskapen att leda 

företaget med bland annat styrka, god kvalitet och skicklig kommunicering. 

- Planer: Fokus ligger här på att företaget skall verka långsiktigt. Därför är det viktigt att 

se till företagets mål och visioner, likaså till vilka strategier och planer företaget har för 

att uppnå dessa. Planerna är intressanta för investerare att se till då de förmedlar 

företagets framtidsutsikter och inte är baserade på det förflutna. 

 

Marcus och Wallace menar att om ett företag kan förmedla dessa delar till investerare på ett 

konsekvent och trovärdigt sätt, kan de effektivt tampas om investerarnas kapital.  
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Marcus och Wallace teori om de olika delarna inom investor relations är användbar för att förstå 

den information som pressmeddelanden i denna studie förmedlar. Med hjälp av teorin kan det 

empiriska underlaget i eventstudien delas in i olika kategorier för att få en bättre bild av hur 

pressmeddelanden påverkar aktiekursen. Kritik kan riktas mot konceptet då pressmeddelanden 

kan innehålla flera delar av modellen vilket gör det svårt att särskilja dem på ett konkret sätt. 

2.2 Lagar & Regler 

Bolag som är börsnoterade måste enligt lag och god redovisningssed åta sig vissa skyldigheter 

gällande utgivande av företagsinformation. Regler som företag är skyldig att förhålla sig till är 

bland annat offentliggörande av större ägarförändringar och uppköp, upprättande och 

offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport enligt International 

Financial Reporting Standard (IFRS). Företag är dessutom skyldiga att upplysa om all 

kurspåverkande information, något tidigare nämnda LM Eriksson bittert fick erfara 

(Årsredovisningslag 1995:1554; Finansinspektionen 2014). 

2.3 Effektiva Marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) har varit central inom finansieringen i nästan trettio 

år. (Shleifer, 2000) EMH utvecklades samt presenterades av Eugene F. Fama (1970) i ”Capital 

markets: a review of theory and empirical” och hävdar att på en effektiv finansiell marknad 

överensstämmer aktiepriset alltid med den information som finns tillgänglig. EMH beskriver tre 

olika former av effektiva marknader: svaga, halvstarka och starka marknader som skiljer sig åt 

beroende på den tillgängliga informationen, och den informationen påverkar en tillgångs pris på 

marknaden. Längre fram i stycket kommer de tre formerna presenteras mer ingående (Fama 

1970) . 

 

För att beskriva en effektiv marknad beskrivs först en icke effektiv marknad. På en icke effektiv 

marknad kan onormal avkastning uppnås på olika sätt. Om investerare på en kapitalmarknad inte 

agerar rationellt eller inte har fullständig kunskap kan en sådan situation uppstå. Investerare kan 

dra nytta av att priset inte speglar all tillgänglig information och göra en vinst innan priset har 

hunnit återgå till jämvikt. Företag kan sälja värdepapper som investerare inte har fullständigt 

information om och på så sätt göra vinst. 
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På en effektiv kapitalmarknad, oavsett styrka, reagerar aktörer direkt på all tillgänglig 

information. Här är det alltså inte möjligt att erhålla en högre avkastning än normalt om ingen 

ytterligare information finns tillgänglig. En perfekt kapitalmarknad innebär inte nödvändigtvis 

att alla aktörer agerar rationellt och på samma sätt. Om aktörer agerar irrationellt och 

övervärderar en aktie kan effektivitet uppnås om marknaden vägs upp med en lika stor mängd 

aktörer som undervärderar aktien. Om samma marknad innehåller en ojämn mängd irrationella 

investerare kan marknaden återigen vägas upp genom en lika eller större mängd rationella 

investerare som utnyttjar det fluktuerande kursen för att göra vinst. 

 

Förutsättningarna för en effektiv marknad sammanfattas av Fama i tre antaganden gällande 

transaktionskostnader, informationstillgänglighet och tolkning. Dessa har sammanställts i Figur 

2. (Fama, 1970) 

 

Figur 2: Effektiva marknadshypotesen 

Famas tre rådande antaganden på en marknad där den effektiva marknadshypotesen gäller. 

 

Källa: Egenskapad av Famas (1970) verk. Capital markets: a review of theory and empirical work 

  

De olika former av styrkor inom effektiva marknader agerar som delmängder av varandra. En 

halvstark marknad innehåller alla egenskaper en svag marknad innehåller, och en stark marknad 

innehåller båda de svagare formernas egenskaper. 

 

Den svaga formen av effektiva kapitalmarknader baseras endast på historiska aktiepriser. 

Investeringar i denna form av marknad har därför alltid en oförutsägbar riskkomponent, förutom 

för de individer som har ytterligare information utöver aktiepriset. Om det historiska priset följer 

ett tydligt mönster antas det elimineras i takt med att investerare uppmärksammar detta och gör 

investeringar därefter. Den svaga formen av effektivitet är, i synnerhet för Investor Relations, 

inte representativ för den svenska kapitalmarknaden och förkastas i denna studie. 

 

EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN ANTAR 

Inga transaktions-kostnader 
får förekomma i 

värdepappers- och 
aktiehandeln 

All tillgänglig information ska 
vara kostnadsfri och lika 

tillgänglig för alla maknadens 
aktörer 

Alla marknadens aktörer ska 
bedömma och tolka 

informationen likadant 
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Den halvstarka effektiva kapitalmarknaden baseras även på offentlig information på marknaden 

som pressmeddelanden och delårsrapporter. På den halvstarka kapitalmarknaden kommer 

aktiekursen direkt att justera med hänsyn till all ny information som släpps. För att kunna 

bedriva IR är detta en obligatorisk egenskap på marknaden och förmodligen mest representativ 

för den marknaden studien har för avsikt att analysera. I denna form av marknad kan även 

onormal avkastning uppnås genom att investerare eller aktörer har insider information som 

endast är tillgänglig för individen. 

 

I den starka effektiva kapitalmarknaden speglas all information i aktiepriset, även privat insider 

information. Detta gör att analys av företag eller arbete med IR blir helt irrelevant. I denna form 

av marknad är det inte möjligt att göra någon som helst överavkastning. Även om en individ 

besitter betydlig information för aktien kommer marknaden direkt reagera om denne försöker 

sälja eller köpa till ett annat pris (Fama 1970; Hillier 2013). Studier visar att denna form av 

marknad inte heller är representativ för verkligheten, utan används snarare i marknadsmodeller 

som förutsätter den. Därmed förkastar vi denna form av marknad (Brunnermeier, 2001).  

2.4 Dynamisk Investor Relations  

”Investor Relations i praktiken” är titeln på Edenhammar, Jakobson och Wachtmeisters bok från 

2001 där de djupdyker in i hur investor relations kan och bör hanteras. Med en rad exempel 

förklarar de att strategin bakom IR är dynamisk eftersom det handlar om en relation mellan 

organisationen och individer på marknaden. De menar att syftet med IR är att fånga upp 

marknadens förväntningar för att kunna konstruera bra rapporter och fokusera sin 

kommunikation. Nedan använder de sig av ett fiktivt exempel på hur en IR-ansvarig kan 

resonera kring medier och analytikers förväntan på ett möte med ledningsgruppen. Att exemplet 

är fiktivt kan kritiseras. Edenhammar, Jakobson och Wachtmeisters säger sig vara erfarna inom 

IR och anser att exemplet kan ses som en anekdot. 

 

” – För att komplettera den övergripande bilden av oss just nu inför kommunikén har de senaste 

veckornas publicitet blivit allt mer ifrågasättande. Det vill säga, klarar vi av att integrera ett 

sådant komplicerat förvärv som Xelabrator på den svåra amerikanska marknaden? Har vi 

kontroll över kostnaderna för rationaliseringsprogrammet? Vi har även sett en del kritiska 

kommentarer till att FDA sköt upp sitt godkännande av Lamisat för behandling av demens. Det 

är främst Affärsvärlden, Svenska Dagbladet och Reuters som är skeptiska, även om vi också har 

några mer positivt inställda tidningar som Finanstidningen.” 
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Den IR-ansvarige fortsätter genom att lägga fram strategin på den kommande kommunikén. 

 

”Jag tycker att vi i samband med kommunikén bör kommunicera allt negativt. Marknaden 

kommer i vilket fall att reagera negativt. Vi bör därför även ta med den minskade försäljningen i 

Japan, eftersom det är en stor marknad. Även om vi inte brukar ge siffrorna för enskilda länder 

så är det nödvändigt att vara tydliga i det här fallet” 

 

Genom exemplet utvinner Edenhammar, Jakobson och Wachtmeister (2001) att strategin bakom 

IR ofta är dynamisk och reaktiv. Genom analys av företagets situation samt stämningen på 

marknaden är det den IR-ansvariges uppgift att strategiskt kommunicera situationen för att tygla 

marknadens förväntningar. Denna information kommer tillämpas när empirin av eventstudien 

analyseras. Om pressmeddelanden inte visar sig påverka aktiekursen, eller om den påverkar den 

på ett negativt sätt kan den reaktiva egenskapen hos IR spela roll. 

2.5 Investor Relations och finansiell kris 

Amerikanska Enrons konkurs var en av de största och det mest oväntade företagsmisslyckandet i 

amerikansk historia. Innan företagets konkurs 2 dec 2001 var det ett av världens största el-, 

naturgas-, kommunikations-, samt massa- och pappersföretag. Christopher E. Allen diskuterar i 

sin artikel om Enronskandalens följder, att den viktigaste åtgärden för att åter bygga upp 

förtroendet bland investerare är aktivt IR-arbete. Det innebär att företagets IR-specialisters 

förmåga att kommunicera oerhört viktiga. Omgivningens förtroende är en av kapitalmarknadens 

hörnstenar och vid en sådan här händelse kan ett företag inte längre ta förtroendet förgivet utan 

det måste förtjänas genom beteende, kommunikation och ledarskap som skall utstrålar trygghet. 

Det är viktigt att IR-arbetet kommer igång snabbt efter krisen, samt att det sker med en mer 

balanserad och ökad styrka än tidigare (Allen, 2002). Vid skillnader i aktiepåverkan under 

finansiell kris kan Allens teori vara relevant för att förstå och analysera resultatet utifrån den. 

2.6 Tidigare forskning 

Flertalet studier har gjorts inom Investor Relations, och sammantaget visar studierna en positiv 

företagspåverkan. Studierna som presenteras här har alla mätt hur arbete med IR påverkar 

företaget.  



18 

2.6.1 Brennan och Tamarowski (2000) 

Michael J. Brennan and Claudia Tamarowski försöker bevisa att Investor Relations indirekt 

påverkar aktiekursen, företagets kapital och dess kapitalkostnad. De gör detta genom att 

analysera andra studier i ämnet och använder sig av sekundärdata för att göra en egen analys. 

 

Brennan och Tamarowski finner att om marknadsanalytiker lättare får tag på företagsinformation 

kommer fler analytiker att följa företaget och deras analyser kommer bättre spegla det reella 

värdet på företaget. De finner även att en större mängd analytiker som följer företaget ökar 

likviditeten av aktien vilket i längden sänker dess kapitalkostnad och inbringar större kapital till 

företaget, en parallell som även NIRI dragit (National Investor Relations Institute, 2003).  

 

Relevansen av studien kan ifrågasättas då den baseras på anglosaxiska marknader i mitten av 

1990-talet. Den svenska marknaden och dess beskaffenhet under 2000-talet kan avvika från 

Brennan och Tamarowskis resultat.  

2.6.2 Dolphin (2004) 

Richard R. Dolphin undersöker vikten av Investor Relations och vilken roll det spelar i ett 

företags övergripande kommunikationsstrategi. Genom kvalitativa intervjuer och strukturerade 

formulär undersöker han 21 stora och i vissa fall internationellt etablerade företag baserade i 

Storbritannien. Det bör beaktas att studien är gjord i Storbritannien på första delen av 2000-talet 

vilket kan begränsa relevansen för en studie som görs idag. 

 

Dolphin börjar med att redogöra för den befintliga diskursen runt företagskommunikation. 

Genom en positiv image menar författaren att företagen kan skapa konkurrensfördelar såsom att 

attrahera bättre personal, sänka kostnader och öka priser. Dolphin menar att genom en bra 

kommunikation med investerare kan den systematiska risken för investerare minska och indirekt 

öka värdet på aktien. 

I studien framkommer att 64 procent av respondenterna ansåg att aktieägare var en viktig 

målgrupp, varav 65 procent menade att de redan hade utbredd kommunikation med målgruppen. 

90 procent av företagen ansåg det nödvändigt att bedriva någon form av IR. De resterande 10 

procent är samtliga företag i den offentliga sektorn vilket författaren menar är anledningen att IR 

inte bedrivs i samma utsträckning. I studien framkommer inga bevis på att IR inte är en viktig 

del av företagets övergripande kommunikationsstrategi utan bekräftar den till stor del.  
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85 procent företagen anser att vikten av IR har ökat de senaste tio åren. Respondenterna menar 

att vikten förmodligen kommer att fortsätta öka i takt med att det blir lättare för investerare att 

flytta kapital på marknaden. Dolphin finner i undersökningen att fler resurser läggs på IR och i 

flera fall har egna avdelningar för IR utvecklats. 

2.6.3 Ryan och Jacobs (2006) 

Ryan och Jacobs studier i ämnet belyser möjligheterna att använda Investor Relations för att 

maximera aktievärdering. Ryan och Jacobs menar att ett effektivt IR-arbete tar bort glappet 

mellan företagets nuvarande värdering och en högre potentiell värdering. Detta glapp beror på att 

20 till 40 procent av ett företags värdering baseras på immateriella värderingar såsom:  

 

• förväntningar och uppfattningar 

• finansiella dialoger om företaget och dess position på marknaden 

• trovärdighet, transparens och en synlig ledning 

 

Det är IR-avdelningens jobb att öka dessa faktorer och intala investerare att lägga större 

värderingsvikt vid dessa faktorer framför finansiell fakta. Författarna menar att marknadsföra en 

aktie på börsen inte skiljer sig från att marknadsföra en produkt till en konsument, då en lyckad 

marknadsföring beror på produktens förpackning (Ryan och Jacobs, 2006).  

2.6.4 Solomon (2010) 

David H. Solomon undersöker i sin studie ”Selective Publicity and Stock Prices” från 2010 hur 

aktiekurser och företags publicitet i media påverkas av positiva respektive negativa IR-nyheter 

på den amerikanska marknaden.  

 

I studien finner Solomon att företag som anlitar IR-firmor eller på annat sätt investerar i IR får 

ökad avkastning efter pressmeddelanden som gäller alla sorters nyheter förutom finansiell 

information. Följden av arbetet med IR är ökade förväntningar och stigande aktiekurser eftersom 

majoriteten av nyheterna framställs som positiva, eller att en större mängd positiva nyheter lyfts 

fram. När de finansiella siffrorna sedan anländer har investerare för höga förväntningar och 

kursen sjunker. Studien visar även att företag som anlitar IR-byråer får 25,5 procent mer 

publicitet i medier än de företag som inte investerar i IR. De som investerar i IR får även 27,7 

procent större andel positiva nyheter publicerade. 
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 Solomon kritiserar den effektiva marknadshypotesen (EMH) i samband med investor relations. 

EMH hävdar att marknaden anpassar sig direkt när ny information når ut och att IR som en form 

av marknadsföring därför inte borde påverka investerare om de agerar rationellt. Hans resultat 

pekar dock på att hypotesen stämmer till en viss grad då kursen närmar sitt reella värde efter den 

finansiella informationen släpps. 

 

Solomons stora fokus på anlitade IR-byråer till skillnad från företagens egna IR-avdelningar kan 

ha betydelse för dess applicerbarhet i denna studie. 

2.6.5 Nima Tamjidi et al. (2013)  

Studien utvärderar faktorer som påverkar hanteringen av fel i resultatprognoser. Två hypoteser 

återges för att undersöka förhållandet mellan resultatprognosfelet med avvikande avkastning och 

systematisk risk. För att styra effekterna av andra faktorer, har vissa kontrollvariabler används, 

inklusive företagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, bokfört värde i förhållande till 

marknadsvärdet, och Altmans finansiella krisindikatorer. Studien omfattar 100 företag som är  

noterade på Teheranbörsen under åren 2006-2012, något som kan ifrågasätta studiens relevans 

för den svenska marknaden. Artikeln diskuterar hur viktig informationen om resultatprognosfel 

är för en investerare i dennes beslutsprocess. Detta då informationen både kan påverka 

aktiepriset och en framtida aktieavkastning då prognoser ses till vid finansiella värderingar av 

företags aktier.  

 

Resultaten tyder på ett linjärt positivt förhållande mellan resultatprognosfelet och avvikande 

avkastning. Dock observerades inget linjärt förhållande mellan resultatprognosfel och 

systematisk risk. Med detta sagt påvisar Nima Tamjidi et al. (2013) vikter av att rätt information 

går ut till investerare samt att en aktiekurspåverkan förekommer till följd av den kommunicerade 

företagsinformationen.  
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2.6.6 Sammanfattning 

Brennan och Tamarowski visade redan år 2000 att investor relations har förmågan att påverka 

aktiekurser och kapitalkostnad hos börsnoterade företag. Detta som en följd av att större insyn i 

företagen skapar tilltro och ökad likviditet hos aktien. Ryan och Jacobs (2006) belyser samma 

immateriella variabler mer detaljerat, och menar att 20 till 40 procent av ett företags värde består 

av variabler som påverkas av IR. Brennan och Tamarowskis studie som baserades på 

sekundärdata från 90-talet kan kritiseras, men studien fick medhåll från NIRI (2003). Resultatet 

att investor relations faktiskt påverkar aktiekursen är en genomgående trend i all tidigare 

forskning som lyfts fram. 

 

Dolphins (2004) kvalitativa studie undersökte företags åsikter om investor relations och dess vikt 

för företagets värde och välmående. Respondenterna menar övertygande att IR spelar roll för 

företaget och att det kan påverka företagets finansiella hälsa. Dolphin menar att systematisk risk 

kan påverkas, något som Nima Tamjidi et al. (2013)  inte finner belägg för i sin studie från 

(2013). Gemensant för Dolphins, Brennan och Tamarowskis (2000), och Solomons (2010) 

forskning är att de baseras på de anglosaxiska marknaderna. Forskningarna är därför inte 

nödvändigtvis applicerbara på den svenska marknaden. 

 

Även Solomons studie från 2010 undersöker hur investeringar i investor relations påverkar 

aktiekurser. Solomons studie fokuserar i större utsträckning på företagens publicitet i media och 

hur det påverkar anseendet om företagen. Till skillnad från den andra forskningen finner 

Solomon inte att alla former av IR ökar aktiekursen. Planer och prognoser som framställs som 

positiva i media ökar förväntningarna och aktiekursen, men kursen sjunker när de faktiska 

finansiella siffrorna släpps. Precis som Ryan och Jacobs (2006) framställer Solomon IR som en 

form av marknadsföring. Han kritiserar därför den effektiva marknadshypotesen eftersom 

studien visar att överavkastning sker i form av asymmetrisk information. 

 

Likt Solomon studerar Nima Tamjidi et al. (2013) hur fel i resultatprognoser påverkar 

aktiekursen. Resultatet visar fel i resultatprognoser skapar en avvikande avkastning på 

aktiekursen, vilket överensstämmer med de andra forskningarna i området. Inget samband 

påvisas mellan bedriven IR och systematisk risk vilket skiljer sig från Dolphin (2004) mening.  

Studiens empiriska underlag hämtas från Teheranbörsen, vars relevans för den svenska 

marknaden kan ifrågasättas.  
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3. Metod 

 

I denna del redogörs för metodval och tillvägagångssätt i undersökningen. Delen lägger fokus 

på metoden för eventstudien men presenterar även metoden för e-intervjuerna och anskaffningen 

av relevant data.  

 

3.1 Metodval 

Studien har valt att använda sig av två typer av forskningsstrategier. En kvantitativ ansats som 

grund för eventstudien, och en kvalitativ ansats som grund för e-intervjuerna (Bryman, 2011). 

De två strategierna kombineras i en multistrategi, då en integration av två strategier leder till 

ökad förståelse för problemet (Layder 1993; Bryman, Bell 2005). I studien genomförs den 

multistrategin genom att de två strategierna fungerar som komplement till varandra och på så sätt 

angrips problemet från olika håll (Hammersly 1996). Den kvantitativa strategin hanterar 

majoriteten av studiens data i eventstudien och kombineras med semistrukturerade intervjuer, 

vilka är studiens kvalitativa inslag. Studien har antagit en hypotetisk-deduktiv metod genom en 

eventstudie, med vilken empiriska vetenskaper testar tillförlitlighet (Nationalencyklopedin, 

2015). En alternativ forskningsansats är den induktiva det vill säga att utveckla egna teorier 

genom analysering av data, vilket inte är denna studies avsikt (Bryman & Bell, 2005). 

3.2 Urval och Population 

Studiens baseras på data från svenska alla börsnoterade byggföretag: JM AB, NCC AB, PEAB 

AB och Skanska AB. Detta innebär att hela populationen kommer att undersökas. För att få en 

jämförande bild av hur det fyra företagen var för sig arbetar med IR har en ansvarig för IR-

avdelningen på respektive företag intervjuats. Dessa personen valdes då de har störst överblick 

och kunskap i hur det egna företaget arbetar med IR och anses ge studien utförligast svar. 

3.2.1 Variabler 

Om ett objekts egenskap undersöks i en statistisk studie benämns den variabel (Ejlertsson 2012). 

Variablerna i denna studie är de fyra företagens aktievärden samt branschens indexvärde vid 

tider för utvalda händelser under perioden 2004 till 2014. Detta innebär att studiens kvantitativa 

del består av sekundärdata.  De valda händelserna är jämnt fördelade över de fyra företagen och 

över tioårsperioden.   
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3.3 Bortfall 

Bortfall uppkommer när en eller fler respondenter inte går att nå, att dem inte vill delta i 

undersökningen eller av någon anledning avstår att svara på vissa undersökningsfrågor 

alternativt missförstår frågor (Bryman, Bell 2005). Denna studies bortfall svarar PEAB AB för, 

då de valt att inte medverka i en intervju med hänvisning till företagets informationspolicy. 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Eventstudie  

Undersökningen använder sig av en statistisk modell som kallas Eventstudie (MacKinglay 

1997). Modellen har använts under stora delar av 1900-talet, och troligtvis publicerades den 

första gången 1933 av James Dolley då han studerade aktiesplitens påverkan på aktiepriset. 

Modellen förfinades men har inte förändrats väsentligt sedan slutet på 1960-talet då två stora 

studier om aktiesplit och informationspåverkan introducerade begreppet ”eventstudie” (Balls & 

Brown 1968; Fama et al. 1969). Eventstudiemodellen är en högt skattad och använd modell i det 

undersökningssyfte som uppsatsen avser (MacKinglay, 1997).  

 

Genom en eventstudie går det att urskilja eventuella förändringar i en akties värde till följd av en 

viss händelse. Detta görs genom att isolera aktiens reaktion på börsen vid händelsen från 

marknadens normala utveckling för att sedan undersöka om den isolerade aktiens avkastning 

skiljer sig från marknadens normala avkastning (MacKinlay, 1997). 

 

Syftet med en eventstudie är att beräkna om ett yttrande från företagets sida kan orsaka en 

onormal förändring i företagets aktiepris. Den onormala förändringen i ett företags aktiepris 

beräknas som differensen mellan aktiens verkliga avkastning och den förväntade avkastningen.  

Den förväntade avkastningen beräknas vanligtvis med hjälp av marknadsmodellen som baseras 

på ett marknadsindex (Benningas, 2008). 

 

I de flesta fall innefattar en eventstudie tre tidsperioder kallade fönster; ett estimeringsfönster, ett 

händelsefönster och ett posthändelsefönster. Denna uppsats studerar den direkta effekten av en 

händelse med anledning att det är lättare att identifiera onormala avkastningar i kortare 

tidsintervall. Därför är posthändelsefönstret borttaget ur studien (Armitage, 1995). 
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Studien följer MacKinlays tillvägagångssätt för genomförande av en eventstudie och med hjälp 

av Benningas direktiv utförs den i Excel. MacKinlay sammanfattar en eventstudies 

tillvägagångssätt i sju steg:  

 

1. Val av händelse 

2. Val av tidsperioder och variabler 

3. Val av beräknings modeller 

4. Beräkning av den förväntade avkastningen 

5. Beräkning av den avvikande avkastningen 

6. Signifikanstest  

7. Analys 

 

1. Val av händelse 

För att studien skall vara så representativ som möjligt har händelser med hjälp av Excel 

slumpmässigt valts ut. Ett så kallat obundet slumpmässigt urval har gjorts där företagens alla 

pressmeddelanden rörande IR mellan 1 januari 2004 och 17 november 2014 haft lika som chans 

att komma med (Lind, Marchal, Wathen, 2013). Slutdatumet är satt till datumet då data för 

studien började samlas in. Dock sträckte sig inte alla fyra företags pressmeddelanden sig 10 år 

bakåt i tiden vilket gjort att ett par av företagens pressmeddelanden har fått representera all äldre 

data. Då ingen jämförelse mellan de olika företagen gjorts anses det inte som ett problem sett till 

studiens syfte.  

2. Val av tidsperioder och variabler   

Händelsefönstret sträcker sig från fem börsdagar före händelsedagen, dagen pressmeddelandet 

presenterades, till fem börsdagar efter. Detta är ett vanligt tidsintervall för händelsefönster i en 

eventstudie (Benningas, 2008). Genom att undersöka ett längre tidsspann mot att endast se till 

händelsedagen minskas risken att missa eventuella effekterna av offentliggörandet. 

Informationen kan nämligen redan ha nått marknaden när pressmeddelandet kom (Healy, 

Palepu, 2001). 

Estimeringsfönstret i studien är satt till 102 börsdagar före händelsefönstret. Ett 

estimeringsfönster på minimun 100 dagar är tillräckligt för att uppskatta tillförlitliga α och β som 

används vid beräkning av normalavkastning (Armitage, 1995). Notera att händelsefönstrets 

dagar ej inkluderas i estimeringsfönstrets dagar för att undvika att de inverkar på parametern för 

normal avkastning (MacKinlay, 1997). 
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Figur 3 Tidslinje för eventstudie 

 

Källa: Egen bearbetning 

3. Val av beräkningsmodeller 

Den avvikande avkastningen fås genom att subtrahera aktiens verkliga avkastning med den 

förväntade avkastningen inom händelsefönstret som kan anta både ett negativt och ett positivt 

värde. För att möjliggöra för denna beräkning krävs en korrekt uppskattad förväntad avkastning. 

Uppskattningen kan göras med hjälp av olika modeller, både statistiska och ekonomiska 

modeller. Den första kategorin av modeller frambringasur resultaten, medan ekonomiska 

modellen som bland annat Capital Asset Pricing Modell (CAPM) och Arbitrage Pricing Theory 

(ATP) även förlitar sig på antagande om investerares beteende (MacKinlay, 1997). Uppsatsen 

har valt en statistisk modell, då studier i ämnet inte påvisar några större fördelar med att använda 

sig av ekonomiska modeller framför statistiska (Brown, Weinstein, 1985).  

 

Det finns ett flertal statistiska modeller att välja mellan så som marknadsmodellen, den justerade 

marknadsmodellen och två-faktormodellen. 

 

Marknadsmodellen är den vanligast använda modell bland de statistiska modellerna och den 

modellen med mest empiriskt stöd (Armitage, 1995). Denna modell används i studien och är i 

huvudsak en regression av aktieavkastningen och avkastningen från marknadsindex. 

Marknadsmodellen antar en stabil och linjär koppling mellan marknadens avkastning och aktiens 

avkastning (MacKinlay, 1997).  

 

Alternativ till marknadsmodellen är den justerade marknadsmodellen, som är en enklare variant 

på marknadsmodellen. Den avvikande avkastningen är skillnaden mellan den verkliga 

avkastningen på aktien och den verkliga avkastningen på marknadsindex under tiden för 

händelsefönstret. Modellen används ofta för att enkelt få ett intryck om förändring i aktiepriset 

har skett vid datum för händelsen (Benninga, 2008).  Förenklade varianter skall endast användas 

om inget alternativ finns (MacKinlay, 1997).  
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En annan alternativ modell är två-faktormodellen, som jämför avkastningen från marknaden och 

branschen. Den förväntade avkastningen beräknas i detta fall genom en regression likt 

marknadsmodellen, men till skillnad från den ser två-faktormodellen till både marknaden och 

sektorns verkliga avkastning under estimeringsfönstret. Den mer komplicerade och 

informationsrikare modellen anses inte uppskatta en mer korrekt förväntad avkastning än mindre 

komplicerade modeller (Benninga, 2008). Vidare har påvisats att studier med större urval inte är 

speciellt känsliga för val av beräkningsmodell (Brown, Warner, 1985). 

 

Valt index är OMX Stockholm Industrials PI (SX2000PI), ett sektorindex för företag inom 

konstruktion i byggindustrin. (Avanza) Då studiens valda företag är i samma bransch och 

representerar alla svenska bolag i branschen valdes ett sektorindex före ett generellt index. 

4. Beräkning av den förväntade avkastningen 

För att kunna uppskatta den förväntade avkastningen beräknas den verkliga. Den verkliga 

avkastningen beräknas som den dagliga procentuella förändringen i respektive aktiekurs, baserat 

på respektive dags stängningskurs.  

Formel 1 

Ri = 
  

   
 – 1 

   = Verklig avkastning på aktie i,   0= Stängningskurs dag 0,  −1= Stängningskurs dag -1 

 

Den förväntade avkastningen, aktieavkastning under normala omständigheter, beräknas med 

hjälp av data från estimeringsfönstret (Benninga, 2008). Enligt marknadsmodellen: 

Formel 2 

Reit  = αi + β * Rmt 

Reit = förväntad avkastning på aktie i vid tiden t, α = alfavärde, β= Betavärde,  

Rmt = avkastning på index m vid tiden t 

Betavärdet, som står för den enskilda aktiens kurssvängningar i förhållande till sektorindexets 

och alfavärdet är regressionslinjens skärningspunkt.  

5. Beräkning av den avvikande avkastningen 

Den avvikande avkastningen fås genom att den förväntade avkastningen subtraheras från den 

verkliga avkastningen. Detta beräknas för de samtliga 100 händelserna.  
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Formel 3 

ARit = Rit – Reit  

ARit =Avvikande avkastning på aktie i vid tiden t 

 

För att få en överblick över om avvikande avkastning förekommer beräknas den genomsnittliga 

avvikande avkastningen för varje period t i händelsefönstret. 

Formel 4 

AARt = 1/N ∑ ARit 

AARt = Genomsnittlig avvikande avkastning, N = antal händelser  

 

Vidare beräknades den ackumulerade genomsnittliga avvikande avkastningen (CAAR), vilket är 

nödvändig för att inrymma multipla perioders händelsefönster (MacKinlay, 1997). 

Formel 5 

CAAR (t1,t2) = Σ AARt  

t1 = händelsefönstrets första dag, t2 = händelsefönstrets sista dag 

 

En ackumulerad avkastning beräknas även på de enskilda händelsernas avvikelse. 

Formel 6 

CARit = Σ ARit  

6. Signifikanstest  

Signifikanstestet testar om den uppställda hypotesen kring händelsen är statistiskt skild från noll 

eller ej. 

 

Nollhypotes:  Det förekommer ingen ackumulerad genomsnittlig avvikande avkastning till följd 

av publicerade pressmeddelanden gällande Investor relation. H0: CAAR = 0 

Alternativhypotes: Det förekommer ackumulerad genomsnittlig avvikande avkastning till följd 

av publicerade pressmeddelanden gällande Investor relation. H1: CAAR ≠ 0 

 

Hypotesen testades på signifikansnivåerna 0,01, 0.05 och 0.10, det innebär att risken att felaktigt 

förkasta nollhypotesen är för respektive nivå 1, 5 och 10 procent. Studien antar att populationen 

följt en normal fördelning och testet utfördes genom ett t-test (Lind, Marchal, Wathen, 2013). 
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Formel 7 

    
     

      
 

   = urvalets medelvärde i detta fall CAAR, n = antal observationer i urvalet  

s = urvalets standardavvikelse, μ = populationens hypotetiska medelvärde i detta fall noll 

 

Urvalets standardavvikelse beräknas enligt formeln nedan.   

 Formel 8 

s = 
            

   
 

  

När t-värdet beräknats tas p-värdena fram för respektive t-värde. p-värdet, från engelskans 

probability, är sannolikheten för att få de observerade utfallen om nollhypotesen vore sann, alltså 

graden av osäkerhet i vår alternativhypotes.   

7. Analys  

Eventstudiens resultat och analys presenteras under respektive avsnitt senare i uppsatsen. 

3.4.2 E-intervju 

I Studien genomförs en e-intervju, intervju via e-post, med hjälp av en intervjuguide. En 

intervjuguide är en i förväg nedskriven lista med frågor eller specifika teman utifrån problemet. 

Studiens intervjuguide är semistrukturerad för att få bredare svar på mer specifik information 

(Rubin, Rubin, 1995; Bampton, Cowton, 2002). Intervjuguiden ses snarare som en hjälpande 

frågemall och måste inte strikt följas. I en semistrukturerad intervju har respondenten en större 

frihet att själv utveckla sina svar samtidigt som intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor 

som uppstår under intervjun. Intervjuguiden består av öppna frågor, vilket innebär att 

respondenten inte får några svarsalternativ av intervjuaren utan ges ytterligare möjlighet till att 

utveckla sina svar (Bryman, Bell 2005). 

 

Efter överenskommelse via telefon med respondenterna, ansvariga på företagens IR- 

avdelningar, erhöll de e-intervjuns intervjuguide med möjlighet till direkt återkoppling via e-

post. 
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3.5 Metodgransknig 

Studien har gjorts med utgångspunkt i antagandet om den effektiva marknadshypotesens 

halvstarka form. Mot hela antagandet om den effektiva marknaden och då även mot studiens 

valda form förekommer kritik. Kritiken gäller investerares rationalitet och menar att marknaden 

och dess aktörer inte kan antas handla rationellt, alternativt att vikten mellan de som handlar 

rationellt och irrationellt inte är jämn (Shleifer, 2000). 

 

För att öka bevisstyrkan i en eventstudie kan antalet händelser i urvalet ökas, händelsefönstrets 

dagar kan kortas ner eller mer specifika förutsägelser kan tas fram för att testas (MacKinlay, 

1997). Då studiens påvisande avvikande avkastning är så pass markant anses urvalet bestående 

av 100 observationer i en studie av denna storlek vara tillräcklig. Ett kortare händelsefönster 

hade troligtvis däremot gett en starkare indikation på en avvikande avkastning. 

 

I eventstudien har marknadsmodellen använts då den ansetts lämpligast. Dimson (1979) bland 

andra kritiserar modellens antagande om att estimeringsperioden som ligger till grund vid 

beräkningen av den förväntade avkastningen är konstant. Som tidigare diskuterats i uppsatsen så 

är skillnaderna mellan modellens alternativa modeller så som den justerade marknadsmodellen 

och två-faktormodellen marginella. 

3.5.1 Reliabilitet 

Inom kvantitativ forskning kan reliabilitet, tillförlitlighet, likställas med reproducerbarhet. En 

hög reliabilitet fås genom att varje moment i studiens tillvägagångssätt beskrivs väl, så att en 

upprepning av studien på samma data ger samma eller ett liknande resultat (Bryman & Bell, 

2005). För att ge denna studie en hög reliabilitet har studien använt sig av väl erkända modeller 

vid beräkning av CAAR och vidare i t-test och hypotesprövning för att säkerställa statistisk 

signifikans, att resultatet inte beror på slumpen. Studien har även använt sig av sekundärdata från 

tillförlitliga källor och en för ändmålet väl använd metod, eventstudien, för att öka studiens 

reliabilitet.  

3.5.2 Validitet 

Validitet är ett mått på hur väl studien mäter det den i problemformuleringen ämnar mäta. 

Begreppet validitet kan diskuteras ur två hänseenden, intern och extern validitet. Intern validitet 

ser till hur giltiga studiens dragna slutsatser är; besvaras studiens problemformulering? Extern 

validitet syftar till hur väl studiens resultat kan generaliseras över hela populationen (Bell, 2006). 
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Gällande studiens validitet antas den relativt hög då kausalitet går att påvisas och i med att 

studien till stor del består av faktiska värden. I studiens fixa siffror om historiska aktiepriser samt 

allmänt kända index, minskar risken för feltolkning. Generellt anses sekundärdata i studiens 

säkra källor högst trovärdiga, eftersom den är offentlig och noga granskad av insatta intressenter. 

  

Vidare har studien har använt sig av ett sannolikhetsurval, där slumpen har tagit fram empirin. 

Detta har lett till att den mänskliga faktorn inte haft möjlighet att påverkat resultatet. Studiens 

data anses pålitlig med relativt hög extern validitet.  

3.6 Källkritik 

Uppsatsen har till största del använt sig av sekundärdata, främst ifrån Nasdaq men också från 

tidigare studier i ämnet. Den mindre del som inte tillhör gruppen sekundärdata består av de 

kompletterande intervjuerna.  

 

En kritik till valda källor är det jämförande indexet, OMX Stockholm Industrials PI, där de 

studerade företagen ingår. Eftersom indexet utgörs av förhållandevis få företag kan en större 

aktiekursförändring i det enskilda företaget påverka hela indexet som använts vid beräkning av 

den förväntad avkastning. Det innebära att måttet den avvikande avkastningen kan vara 

missvisande och större än vad studiens resultat hävdar. 

 

Studiens artiklar är tagna från väl betrodda tidsskrifter och anses pålitliga. Dock är flertalet 

studier något äldre, och marknaderna som legat till grund för studierna är utländska. Detta gör att 

vissa generella antaganden och direkta paralleller dragna till studierna kan vara missvisande. Det 

finns få betydande studier i ämnet med samma basis som denna studie, vilket resulterar i denna 

problematik. 
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4. Resultat 

 

I detta stycke redovisas studiens resultat. Data från eventstudien ligger till grund för resultaten 

som presenteras i detta stycke och redovisas med hjälp av tabeller och diagram. Resultaten från 

e-intervjuerna presenteras tillsammans men en analys av dem i uppsatsens analysdel. 

 

4.1 Eventstudie 

En sammanställning av resultaten presenteras i diagram 1 och diagram 2 nedan. 

Diagram 1: Den genomsnittliga avvikande avkastningen på de totalt 100 observerade händelserna 

 
Källa: Egen beräkning. 

Diagram 2 Den ackumulerade genomsnittliga avvikande avkastningen på de totalt 100 observerade händelserna 

 
Källa: Egen beräkning.  

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

AAR 0,01% 0,07% -0,02% 0,02% 0,00% -0,03% -0,31% -0,81% -0,02% -0,27% 0,06% 

-0,90% 

-0,80% 

-0,70% 

-0,60% 

-0,50% 

-0,40% 

-0,30% 

-0,20% 

-0,10% 

0,00% 

0,10% 

0,20% 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

CAAR -0,03% 0,07% 0,00% -0,04% 0,02% 0,02% -0,29% -1,11% -1,13% -1,42% -1,36% 

-1,60% 

-1,40% 

-1,20% 

-1,00% 

-0,80% 

-0,60% 

-0,40% 

-0,20% 

0,00% 

0,20% 
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Diagram 1 och 2 svarar för de 100 observerade händelsernas genomsnittliga avvikande 

avkastning, respektive ackumulerade genomsnittliga avkastning i procent under 

händelsefönstrets 11 dagar. Dagen för pressmeddelanden visas som dag noll i diagrammet. Om 

AAR respektive CAAR är noll har ingen avvikelse skett, då skiljer sig den verkliga avkastningen 

inte ifrån den förväntade avkastningen. På samma sätt avläses en positiv respektive negativ 

avvikande avkastning i diagrammen i termer av procent från noll avvikelse. En procentuell 

skillnad innebär därför en avvikelse. Studiens resultat kan avläsas i diagrammen, varpå både 

diagram 1 och 2 inte visar någon större avvikande avkastning dagarna före pressmeddelanden. 

Från och med dagen för pressmeddelanden, dag 0, påvisas däremot en markant avvikelse från 

noll i både diagram 1 och 2.  

 

I tabell 1 och 3 nedan presenteras händelsefönstrets ackumulerade genomsnittliga avkastning i 

procent och t-värden från t-test för respektive period. Tabell 1 presenterar tiden före 

pressmeddelanden medan tabell 3 visar resultat för händelsedagen och nästföljande fem perioder 

i händelsefönstret.   

 

Tabell 1: Sammanställning av de studerade händelsernas statistiska utfall 

*Signifikansnivå 0.10 ** Signifikansnivå 0.05 ***Signifikansnivå 0.01  

Dag i händelse-

fönstret 

t = - 5 t = - 4 t = - 3 t = - 2 t = - 1 

CAAR -0,026% 0,067% -0,002% -0,042% 0,019% 

t-värde -0,883543 1,464105 -0,029918 -0,626060 0,251351 

Källa: Egen sammanställd, se bilaga 1 och bilaga 2. 

 

Tabell 2: Kritiska värden för en t-fördelning vid 99 frihetsgrader. 

Den vänstra kolumnen presenterar signifikansnivån för dubbelsidigt test (± tabellvärdet) för studiens valda 

signifikansnivåer. 

0.01 − 2,626 < t < 2,626 

0.05 − 1,984 < t < 1,984 

0.10 − 1,660 < t < 1,660 

Källa Egen sammanställning, från Lind, Marchal, Wathen 2013 
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Enligt tabell 1, perioden fram till händelsedagen, befinner sig alla t-värden inom de kritiska 

värdena som presenteras i tabell 2. Det innebär att nollhypotesen, som säger; ”Det förekommer 

ingen ackumulerad genomsnittlig avvikande avkastning vid publicerade pressmeddelanden 

gällande Investor relation”, inte förkastas för perioden före händelsedatumet.  

 

Tabell 3: Sammanställning av de studerade händelsernas statistiska utfall 

*Signifikansnivå 0.10 ** Signifikansnivå 0.05 ***Signifikansnivå 0.01  

Dag i händelse-

fönstret 

t = 0,  

händelse-

dagen 

t =+1 

 

t =+2 t = +3 t = +4 t = +5 

CAAR 0,025% -0,292% -1,108% -1,127% -1,423% -1,360% 

t-värde 0,2717 -3,2818*** -6,3184*** -6,2308*** -7,7092*** 0,2514 

Källa: Egen beräkning, se bilaga 1 och bilaga 2 

 

Från tabell 1 kan t-värden med start händelsedagen och fem perioder efter utläsas för de 100 

observerade händelserna. Dagen för händelsen påvisar, likt dagarna före ett t-värde som faller 

inom de kritiska värdena (tabell 2) och då gäller nollhypotesen. Däremot första perioden efter 

händelsedagen och ytterligare tre perioder framåt befinner sig samtliga perioders t-värden 

utanför de kritiska värdena, vilket innebär en förkastning av nollhypotesen till förmån för 

alternativhypotesen. När urvalsmedelvärdet avviker signifikant från noll, likt studiens resultat, 

betyder det att avvikelsen är statistiskt säkerställd (Lind, Marchal, Wathen, 2013). Resultatet 

från studien är statistiskt signifikant med 99 procent, vilket innebär att med 99 procent säkerhet 

förekommer en avvikande avkastning till följd av IR-relaterade pressmeddelanden. 

4.2 E-intervjuer 

För att underlätta för läsaren redovisas e-intervjuerna i samband med analysen. 
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5. Analys 

 

I detta stycke analyseras först resultaten ifrån eventstudien därefter följer en sammanvävd 

presentation och analys av e-intervjuernas resultat. Vidare diskuteras resultaten i förhållande 

till de valda teorierna och tidigare studier i ämnet. 

 

5.1 Eventstudie 

Den genomförda eventstudien innefattade IR-relaterade händelser publicerade av och rörande de 

fyra börsnoterade företagen i byggindustrin: PEAB AB, Skanska AB, NCC AB och JM AB. 

CAAR har beräknats på de etthundra valda händelserna under den studerade tioårsperioden. Sett 

till Tabell 1 uppvisas en signifikant negativ avvikande avkastning med start dagen efter 

händelsedagen, och ytterligare tre dagar framåt. Utifrån resultatet finns det inga tvivel om att IR-

relaterade pressmeddelanden påverkar aktiekursen även på den svenska marknaden. Studiens 

resultat är helt i linje med både Brennan & Tamarowskis (2000) och Nima Tamjidi et al. (2013) 

studieresultat.  

 

Att resultatet visar på en negativ avkastning dagarna efter pressmeddelanden innebär att den 

övergripande trenden för alla pressmeddelanden haft en negativ påverkan på tillhörande företags 

aktiekurs. Därmed inte sagt att pressmeddelande varit av negativ karaktär. Vid en närmare 

granskning av enskilda händelser som gett stora utslag har majoriteten av dem varit positiva och 

handlat om större byggprojekt som rotts i land eller positiv finansiell information som lett till 

höjda utdelningar. Även positiva utslag har påvisats men i en betydligt mindre omfattning. Ur 

studiens resultat är det dock svårt att urskilja hur de olika delarna inom IR skulle påverka 

aktiekursen. De tre olika delarna inom IR som Marcus och Wallaces (1997) diskuterar, 

förekommer samtidigt i många av pressmeddelanden. Exempelvis meddelas finansiell 

information samtidigt som framtidsplaner för många av företagen. 

 

En anledning till negativ avkastning vid tillsynes positiva nyheter skulle kunna vara att företag 

använder sig utav positiva pressmeddelanden i syfte att dämpa smällen när investerares höga 

förväntningar inte införlivas. Edenhammar, Jakobson och Wachtmeister (2001) menar att IR ofta 

är dynamisk och reaktiv vilket skulle tala för denna orsak. En annan trolig orsak kan vara den 

stora mängden finansiell information som pressmeddelandena innehåller. Solomon (2010) menar 
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att finansiell information kan ha en negativ effekt på aktiekursen på grund av att prognoser och 

andra pressmeddelanden speglats alldeles för positivt av IR- avdelningen. Investerarnas 

förväntningar är därför för höga och införlivas inte när den finansiella informationen anländer. 

 

Att påverkan sker först dagen efter händelsedagen är intressant och en fråga som studien inte 

funnit svar på, då aktiekursen kunde ha reagerat redan samma dag som informationen nått 

marknaden. Enligt Fama (1970) borde detta skett då den effektiva marknadshypotesen hävdar att 

aktiekursen anpassar sig direkt när ny information officiellt når marknaden. En anledning till att 

reaktion först påvisas dagen efter pressmeddelandet kan vara på grund av ett allt för stort 

händelsefönstret (MacKinlay, 1997). Ett för stort händelsefönster kan leda till en mindre reaktion 

och då blir avvikelsen mindre tydlig att upptäcka. 

 

Tioårsperioden  studien avgränsas till innefattar en finansiell kris åren 2007 - 2008. Allen (2002) 

menar att arbetet med IR är av största vikt under, och framför allt efter finansiella kriser för att 

behålla investerarnas förtroende. Vid analys av resultaten gjorda på händelser tagna från 

perioden före, under och efter krisen påvisas dock inga större skillnader i avvikande avkastning 

mellan de olika perioderna. 

5.2 E-intervju 

Intervjuguidens första fråga gällde vilken generell strategi företagen har bakom sitt arbete med 

IR. Frågan ställdes i hopp om att kunna finna märkbara strategiska skillnader hos företagen, som 

tillsammans med eventstudien skulle kunna peka på mer eller mindre fördelaktiga sätt att arbeta 

med IR. 

 

Precis som Edenhammar, Jakobson och Wachtmeister (2001) skriver, så tyder företagens svar på 

att IR är reaktiv och att företagen försöker att hålla sig dynamiska i förhållande till marknaden. 

Respondenternas svar talar också för att IR handlar om en relation mellan organisationen och 

individer på marknaden. Likt Dolphin (2004) studie anser även uppsatsens respondenter att IR är 

av hög vikt för företaget. Till skillnad från samma studie menar uppsatsens respondenter att det 

är svårt att formulera en generell strategi för IR, istället används olika strategier vid olika 

situationer. Respondenten från JM AB svarar följande om deras bakomliggande strategi: 

 

”CFO/IR-chef och VD har målsättningen att vara så tillgängliga som möjligt för 

investerare/analytiker/media. Vi anser att vi är transparenta i vår affär utifrån ett 
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hållbarhetsperspektiv både vad gäller finansiell redovisning och riskhantering. 

Finansiell rapportering sker via Delårsrapporter, Bokslutskommuniké och 

Årsredovisning.” 

 

Respondenten beskriver hur viktig öppenhet och tillgänglighet till de utomstående intressenterna 

är för företaget. En tydlig faktor som nämns av alla respondenter i studien är vikten av 

transparens. IR och kommunikation menar JM:s respondent också är en form av riskhantering, 

vilket bekräftas av Dolphins studie från 2004. Skanska AB:s respondent säger följande om sin 

bakomliggande strategi: 

 

”Vi har ingen uttalad strategi inom IR. Vi försöker att ha en öppen, kontinuerlig 

och så transparent kommunikation med den externa marknaden som möjligt. Ett 

långsiktigt samarbete med investerare, analytiker och banker är bra för båda 

parter. Internt inom Skanska är kommunikationen och tillgängligheten viktig.” 

 

Det är tydligt att svaren från de olika företagens respondenter överensstämmer både inbördes 

och med definitionen på IR som NIRI myntat. Van Riel & Fombrun (2007) påstår att kärnan i en 

organisation är dess kommunikation. Även Dolphins (2004) studie belyser kommunikationens 

vikt och effekt på aktiekursen. Samtliga respondenters svar bekräftar att kommunikation är en 

viktig del för företaget. Alla svar överensstämmer även i stort med de praktiska roller inom IR 

som Edenhammar, Jakobson och Wachtmeister (2001) presenterar.  

 

Vissa skillnader återfinns i svaren från respondenterna. Respondenten från Skanska nämner 

banker som en yttre intressent, vilket de andre respondenterna inte nämner. Ingen av 

respondenterna nämner att de aktivt försöker skapa en viss sorts ägarstruktur genom sin 

kommunikation, något som managementkommunikation förespråkar (van Riel & Fombrun, 

2007).  

  

Ett börsnoterat företag har enligt lag ansvar att redovisa sin ekonomi genom regelbundna 

kvartals- och årsrapporter, något som nämns i avsnittet Lagar & Regler. Att företagen följer 

dessa regler om kontinuerlig publicering av finansiella rapporter antas självklart, däremot fick 

respondenterna svara på hur de utöver dessa finansiella rapporter arbetar med IR. JM:s 

respondent svarar: 
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”De viktigaste kanalerna/aktiviteterna förutom finansiella rapporter är möten med 

investerare/analytiker i form av roadshows och one-on-one möten samt att vi 

arrangerar en kapitalmarknadsdag vartannat år för investerare/analytiker/media. 

Vi ställer gärna upp på möten med Aktiespararna när vi får förfrågningar. IR-

webben är också en viktig kanal.” 

 

Samtliga respondenters svar fokuserar på kontinuerlig kommunikation och vikten av privata 

möten med investerare och analytiker. Alla fyra företagen anordnar någon form av konferens 

eller kapitalmarknadsdag för att möjliggöra för fysiska möten. På dessa möten eller större forum 

kan företagen förmedla information och kommunicera med investerare och i vissa fall även 

media. Förutom personliga möten lägger alla företagen stor vikt på att finnas lättillgängliga 

online. Varje företag prioriterar den enskilda hemsidan för investerare och menar att den ligger 

till grund för företagets IR-arbete. Detta talar för att denna studies företag handlar efter Ryan och 

Jacobs (2006) rekommendationer om att IR-avdelningen skall lägga större värderingsvikt vid 

immateriella värderingsfaktorer framför finansiellfakta. Kort sagt handlar det om att 

marknadsföra sig (Ryan och Jacobs, 2006). 

 

En fråga som även ställdes var ifall de trodde att deras arbete med IR på något sätt skilde sig från 

konkurrenternas. Respondenterna trodde generellt inte att deras arbetssätt skilde sig från 

konkurrenterna, och respondenternas svar bekräftar detta till stor del. Inte heller verkar företagen 

ha förändrat sina arbetssätt till följd av finanskrisen 2008. Vid frågan om finanskrisen 2008 

påverkat företagens arbete med IR svarar JM:s respondent: 

 

”Finanskrisen 2008 medförde inte någon förändring i vårt sätt att arbeta med IR” 

 

 Att företag väljer att inte förändra eller öka sina resurser till företagets IR-avdelning efter en stor 

kris motsäger det Allen (2002) säger i sin artikel. Då studien har påvisat att IR påverkar aktiens 

avkastning bör den tillsammans med Allens antaganden vara ett område som verksamheter bör 

prioritera.  
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6. Slutsats 

 

I denna del presenteras studiens slutsats. Stycket ger en redogörelse av de slutsatser som kan 

dras utifrån resultatet och analysen. 

 

 

Studiens syfte var att undersöka hur IR-relaterade pressmeddelanden påverkar aktiekursen hos 

börsnoterade företag samt att undersöka hur företagen arbetar med Investor Relations. Efter att 

ha sammanställt studiens data och analyserat dess resultat har följande slutsatser dragits.  

 

Studien visar en signifikant negativ påvekan på aktiekursen utav IR-relaterade 

pressmeddelanden. Med en signifikansnivå på 0.01 innebär det att det till 99 procents säkerhet är 

pressmeddelanden som skapar en avvikande avkastning. Den ackumulerade genomsnittliga 

avvikande avkastningen är markant första börsdagen efter pressmeddelandet nått marknaden och 

tre dagar därefter. Detta innebär att påverkan på företagens aktiekurs sker dagen efter 

pressmeddelandet och pågår till och med fyra dagar efter meddelandet. Av detta kan slutsatsen 

dras att företag kan genom sina IR-relaterade pressmeddelanden påverka sin aktiekurs.  

 

Denna studies resultat påvisar inte några trender i hur olika sorters pressmeddelanden påverkar 

aktiekursen. Detta eftersom det inte gått att urskilja vilka delar inom IR som varje 

presspressmeddelande innehåller. Det har spekulerats i varför studien visar en negativ avvikande 

avkastning, ingen definitiv slutats har dock dragits. 

 

I resultaten från företagsintervjuarna förekommer det inga uttalade strategier om hur företag 

arbetar med IR. Det förekommer inte heller att företagen ändrar sina arbetssätt för eller efter 

kristider vilket bekräftas av både resultaten från eventstudien och e-intervjuerna. De olika 

företagens respondenter hävdar att de arbetar på ett liknande sätt gentemot konkurrenterna vilket 

även återfinns i studien. Slutsatsen dras att företag bör arbeta aktivt med IR. 
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7. Avslutande diskussion 

 

Här presenteras kortfatt författarnas reflektioner om arbetet bakom studien samt förslag på 

vidare studier i ämnet. 

 

7.1 Reflektioner 

Generellt är författarna nöjda med studien eftersom tydliga resultat har påvisats i eventstudien.  

Resultaten uppvisar likt andra studier i ämnet att IR har en signifikant påverkan på aktiekursen. 

Trots detta finns många förbättringsmöjligheter till framtida studier vid högre nivå eller av andra 

som är intresserade av ämnet. 

 

Meningen var initialt att välja ut positiva respektive negativa pressmeddelanden för att på ett 

bättre sätt kunna urskilja olika sorters påverkan på aktiekursen. Det blev genast svårt att 

definiera vilka nyheter som faktiskt var negativa kontra positiva så idén slopades. För att få en 

tydligare bild av respektive företags påverkan av pressmeddelanden och IR skulle beräkningarna 

även kunna göras på varje företag individuellt, något som inte gjorts till denna studie. Genom att 

göra detta och hitta tydliga skillnader mellan företagen skulle studien eventuellt kunna 

rekommendera olika IR-relaterade arbetsförfaranden beroende på resultatet. Dock kunde detta ha 

blivit svårt då företagen själva ej anser sig har uttalade strategier de arbetar efter. 

 

Lärdomarna av e-intervjun har varit många. Valet att genomföra e-intervjuer kan ha bidragit 

negativt till kvaliteten på svaren från respondenterna, då det var tydligt att vissa respondenter 

gav mindre omtanke till svaren än andra. Respondenterna kontaktades initialt på telefon, men 

utförligare svar hade förmodligen kunnat erhållas om möte hade bokats för att genomföra en 

större och mer omfattande intervju. Ambitionen var att med hjälp av e-intervjuerna kunna säga 

något om hur och varför aktiekursen förändrades som den gjorde, vilket de inte levde upp till.  
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7.2 Vidare Studier  

Utifrån resultatet och erfarenheterna av studien framförs här några förslag till vidare studier i 

ämnet. 

 

 En större och mer statistiskt omfattande eventstudie kan genomföras där de olika 

pressmeddelandena kategoriseras in i positiva och negativa nyheter samt uppdelat per 

företag och bransch. En sådan studie skulle också kunna göra skillnad på vilken typ av 

nyhet det är enligt Marcus och Wallace uppdelning. Detta skulle ge en tydligare bild av 

de olika variabler som påverkar aktiekursen och ge underlag för att kunna säga mer om 

hur arbetet inom investor relations bör se ut.  

 Större och mer omfattande kvalitativa studier skulle också kunna genomföras. Fler 

intervjuer eller deltagarobservationer skulle generera en mer detaljerad inblick i hur olika 

företag arbetar med Investor Relations. Möjligen kan det undersökas vilka arbetssätt 

inom investor relations som är att föredra för att öka sin aktiekurs. 

 Studier skulle också kunna göras utifrån investerares perspektiv om vad de anser vara bra 

respektive dålig företagskommunikation, samt hur de själva reagerar på olika typer av 

information.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. 

Bilaga 1. CAR för respektive händelse under händelsefönstret 
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Källa: Egen beräkning 
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Bilaga 2. 

Bilaga 2. AR för respektive händelse under händelsefönstret 
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Källa: Egen beräkning 
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Bilaga 3 

Bilaga 3. Sammanställning av enskilda t-test för respektive dag under händelsefönstret. 

 

Källa: Egen beräkning 

Bilaga 4 

Bilaga 4. Intervjuguide till e-intervjuer. 

Källa: Egen sammanställd 

Hej ____, 

Vi är två studenter som för närvarande skriver kandidatarbete på Södertörns Högskola 

inom företagsekonomi med inriktning på finansiering. I vår uppsats undersöker vi vilka 

strategier företag i byggindustrin använder sig av i sitt arbete med investor relations, 

och vilken betydelse dessa har för företagets aktiekurs. 

 

Vi skulle verkligen uppskatta om Ni eller någon annan IR-ansvarig på ___ deltog i 

intervjun och svarade på frågorna nedan. 

Vi kommer inte att delge någon information till konkurrenter, dock kommer uppsatsen 

slutligen publiceras på www.diva-portal.org. 

Investor Relations - intervjufrågor: 

o Vad har ni för strategi bakom eran IR? 

o Hur arbetar ni med IR utöver finansiella rapporter?  

o Vilka/Vilken del inom IR fokuserar ni mest på?  

o Hur mäter ni effekten av ert arbete med IR? 

o Tror ni att arbetet med IR skiljer sig mot konkurrenter och andra 

branscher? 

o Har finanskrisen 2008 påverkat hur ni jobbar med IR? 

Vi skulle vara extremt tacksamma för utförliga svar. 

Med vänliga hälsningar,  

Alexander och Beatrice 

http://www.diva-portal.org/

