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SAMMANFATTNING 
 
DATUM  HT 2005 
 
NIVÅ  Magisteruppsats, 10 poäng 
 
FÖRFATTARE Andreas Mathiesen 
   
HANDLEDARE Dan Nordin 
 
PROBLEM Problemet i den här uppsatsen handlar om det börsnoterade bolaget 

Fenix Outdoors finansiella kommunikation på internet.  
 
SYFTE Genom att på en övergripande nivå utgå ifrån 

redovisningsteoretiska resonemang, Stockholmsbörsens regelverk 
och rekommendationer samt genom att utföra en kvalitativ studie, 
borde det vara möjligt att på ett rationellt sätt konstruera en 
normativ modell för utformning av finansiell kommunikation på 
internet. Denna modell ska alltså fungera som ett vägledande 
instrument till hur Fenix Outdoor bör utforma sin hemsida. 
Modellen i sig ska vara av generaliserande karaktär, vilket innebär 
att börsnoterade bolag generellt ska kunna använda sig av 
modellen för att utforma sin finansiella kommunikation på 
internet.  

 

METOD Den här uppsatsen bygger på en form av kvalitativ fallstudie av 
företaget Fenix Outdoor. Datainsamlingen bygger på fem 
kvalitativa intervjuer, dels med ledande personer inom bolaget och 
dels med personer som kan betraktas som externa intressenter till 
företaget.  

 
SLUTSATSER Utifrån den här studien kan man konstatera att de börsnoterade 

bolagens enskilda hemsidor generellt sett är en mycket 
lättillgänglig och viktig kanal för finansiell kommunikation till 
aktiemarknaden.  

 
Eftersom mindre bolag får mindre massmedial uppmärksamhet 
ökar incitamenten för att dessa bolag borde satsa mer resurser på 
att utveckla sin finansiella kommunikation på internet. En 
anledning till varför vissa företag väljer att inte göra det, beror 
sannolikt på en överdriven uppfattning om de eventuella 
investeringarnas omfattning.  
 
Med hjälp av en relevant teoretisk referensram och med 
utgångspunkt i den här kvalitativa fallstudien, har en normativ 
modell för finansiell kommunikation på internet formulerats. 
Denna modell är tänkt att fungera som ett vägledande instrument 
till hur företag bör utforma sina hemsidor för att kommunicera 
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finansiell och annan aktiepåverkande information så att hemsidan 
blir en effektiv kommunikationskanal.  

 
Enligt modellen är det rimligt att definiera två olika huvudsyften 
och man bör göra en avvägning mellan dessa. Dels kan det primära 
syftet vara att bolagets hemsida ska uppfylla Stockholmsbörsens 
krav avseende finansiell kommunikation på internet. Alternativt så 
kan syftet vara att tillfredsställa aktiemarknadens 
informationsbehov, vilket då innebär att hemsidan ska fungera som 
en viktig del i bolagets Investor Relations-arbete. 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en relevant bakgrund till ämnet finansiell 
kommunikation på internet och dessutom förklara bakgrunden till författarens ämnesval. 
Vidare kommer uppsatsens undersökningsproblem att definieras och med utgångspunkt ur 
problemet presenteras uppsatsens syfte. Slutligen beskriver kapitlet de avgränsningar som 
gjorts i den här uppsatsen.  
 

1.1. Bakgrund 

Internet har fått en enorm genomslagskraft i hela samhället. Detta gäller även företagens 
finansiella rapportering som karaktäriseras av att informationen i många avseenden flyttats 
från tryckerierna till att istället presenteras på det aktuella bolagets hemsida. Idag är det nästan 
självklart att företag har en egen hemsida, även om olika företag utnyttjar internetmediet på 
olika sätt. Stockholmsbörsen kräver idag att samtliga börsnoterade bolag har en egen hemsida, 
där all offentliggjord information från bolaget till aktiemarknaden ska finnas tillgänglig med 
minst tre års historik. [Stockholmsbörsens noteringsavtal 2005-07-01]  
 
Stockholmsbörsen kräver numera även att samtliga noterade bolag ska ha en särskild 
avdelning för bolagsstyrning på sin hemsida där man bland annat är skyldig att redogöra för 
styrelsens sammansättning enligt en detaljerad kravlista, vilken kod för bolagsstyrning som 
företaget tillämpar, information om företagets verkställande direktör och revisorer samt 
redogöra för den aktuella bolagsordningen. [Stockholmsbörsens noteringsavtal] 
 
Anledningen till varför Stockholmsbörsen ställer dessa krav på de noterade bolagens 
finansiella rapportering på internet beror på att man vill kunna tillgodose den finansiella 
marknadens krav. Finansmarknaden har sedan internet slog igenom i samhället varit mycket 
drivande och krävande för utvecklingen av internet. Analytiker, investerare, journalister och 
privatpersoner har ett behov av att finansiell information når dem snabbt och internet är ett 
medium som visat sig kunna tillfredsställa detta behov mycket bra. Genom att till exempel 
publicera ett pressmeddelande eller en finansiell rapport på det aktuella företagets hemsida 
resulterar det i att samtliga intressenter, åtminstone teoretiskt nås av informationen samtidigt, 
oavsett var i världen de befinner sig. Detta innebär att internet möjliggjort en mer demokratisk 
spridning av finansiell information till olika intressenter.  
 
Förutom Stockholmsbörsens krav på de noterade bolagens finansiella rapportering på internet 
har börsen dessutom tagit fram ett antal rekommendationer. Dessa rekommendationer är inte 
en del av noteringsavtalet utan ska uppfattas som allmän rådgivning baserat på börsens 
erfarenheter [Stockholmsbörsens allmänna råd, 4.2]. Det är tydligt att de allmänna råden i 
hög utsträckning utgår från att tillfredsställa finansmarknadens olika intressenter och 
rekommendationerna är på flera punkter relativt detaljerade.  
 
Under våren 2005 utförde jag tillsammans med tre kurskamrater en komplett företagsanalys 
omfattande tio universitetspoäng av den börsnoterade koncernen Fenix Outdoor AB. Tack 
vare företagsanalysen anser jag mig väl insatt i bolagets verksamhet, organisation och strategi. 
Analysen resulterade samtidigt i att mitt intresse för bolaget stärktes och jag bedömde att 
Fenix Outdoor var ett bolag med stor potential och jag ansåg att koncernen på sikt skulle 
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kunna få en mycket ljus framtid. Fenix Outdoor hette tidigare Fjällräven och man sålde främst 
ryggsäckar och kläder för natur- och friluftsliv under detta varumärke. De senaste åren har 
dock bolaget byggt upp en koncern genom att förvärva flera andra bolag inom samma 
bransch. Strategin är att bygga upp en koncern med starka varumärken förknippade med 
mycket bra kvalitet och på så sätt kunna erbjuda marknaden en komplett produkt- och 
varumärkesportfölj för natur- och friluftslivsprodukter. Koncernen säljer idag under fyra olika 
varumärken bland annat ryggsäckar, friluftslivskläder, jackor, kängor, stormkök och 
extremsportkläder. [Mathiesen, Ohlsson, Ulfsparre, Wemmergård, 2005] 
 
Under arbetet med företagsanalysen reagerade jag dock på hur bristfällig bolagets finansiella 
kommunikation på internet var. Det bör i detta sammanhang påpekas att Fenix Outdoors 
hemsida enbart är en kanal för Investor Relations1. Varje enskilt varumärke som ingår i 
koncernen marknadsförs var och ett för sig. En potentiell slutkund kommer således inte att 
besöka Fenix Outdoors hemsida för att få mer information om till exempel Fjällrävens olika 
produkter, utan den potentiella kunden kommer i så fall att besöka varumärket Fjällrävens 
hemsida. 
 

1.2. Problembakgrund 

Framgångsrika strategier för Investor Relations (IR) kan enligt IR-teori avspeglas hos 
börsnoterade bolag bland annat genom ökad likviditet och ökad ägarspridning i aktien, samt 
resultera i att bolaget får en mer �rättvis� värdering [Marcus, Wallace, 1997 s.1]. Investor 
Relations handlar alltså något förenklat om att marknadsföra bolagets aktier till den 
finansiella marknadens olika intressenter, för att på så sätt bland annat skapa högre likviditet 
och större ägarspridning i aktien. De börsnoterade bolagens finansiella rapportering på 
internet är sannolikt en mycket viktig kanal för IR och säkerligen den mest lättillgängliga 
[Marknadsundersökning Hallvarsson & Halvarsson, 2004].  
 
Fenix Outdoor är och har alltid varit vad de amerikanska författarna Berle och Means redan 
på 1930-talet definierade som ett ägarstyrt företag. Ägarstyrda bolag kan definieras som 
företag där en stark ägare innehar mer än 50 procent av aktiernas röstvärde och där ägaren 
dessutom tar aktiv del i företagets verksamhet genom att vara verksam i bolagets styrelse 
och/eller i den operativa ledningen. [Berle & Means, 1932] Grundaren och huvudägaren Åke 
Nordin har sedan han grundade Fjällräven styrt företaget och han fungerar än idag vid 
närmare 70 års ålder som koncernchef. De senaste åren har dock ett generationsskifte inletts 
och Åke Nordins son Martin Nordin är idag verksam i den operativa ledningen, där han som 
bolagets vice VD i huvudsak är ansvarig för koncernens strategi- och affärsutveckling 
[Årsredovisning, 2004].   
 

 
                                                
1 Samlingsnamn för information och aktiviteter riktade mot företagets aktieägare och övriga potentiella 
investerare. 
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Familjen Nordin äger idag 57 procent av aktiekapitalet och hela 81 procent av rösterna i Fenix 
Outdoor. Den stora ägarandelen till trots så bör man i detta sammanhang påpeka att familjen 
Nordin så sent som i september 2005 sålde av närmare en tiondel av sitt innehav i bolaget 
[Dagens Industri 050903]. Ägarförhållandet i bolaget har alltså tidigare varit ännu mer 
koncentrerat än vad det är idag. Anledningen till varför den starka ägarkoncentrationen 
beskrivits ovan, där Fenix Outdoor alltså definierats som ett ägarstyrt bolag, faller samman 
med vad man inom IR-teorin kallar för likviditetsparadoxen. Den så kallade 
likviditetsparadoxen handlar om att börsnoterade bolag med en stark ägare tenderar att ge låg 
likviditet i företagets aktie. Låg likviditet i bolagens aktier kan i sin tur resultera i att aktien 
blir mindre attraktiv för den finansiella marknaden som helhet, främst eftersom att finansiella 
institutioner tenderar att undvika aktier med låg likviditet. Detta kan leda till att 
marknadsvärdet på aktien blir lägre än vad det annars skulle ha varit. [Hägg, 2005]  
 
Fenix Outdoor har alltid haft en stark majoritetsägare och likviditeten i bolagets aktier har 
generellt sett varit ganska låg. Aktiens låga likviditet är något som ofta påpekas då svensk 
affärspress skriver om bolaget. Svenska Dagbladet skrev till exempel i en artikel i augusti att 
det �är värt att notera att Fenix-aktien inte omsätts i någon större utsträckning på börsen� 
[Svenska Dagbladet Näringsliv, 050816]. Företagets grundare, Åke Nordin, minskade alltså 
sitt innehav i bolaget med nära tio procent för en kort tid sedan. Om vi går tillbaka några år i 
tiden så har Nordin historiskt sett agerat i motsatt riktning och istället vid olika tillfällen stärkt 
sin ägarställning. Att huvudägaren Åke Nordin köpt på sig mer aktier och därmed stärkt 
familjens ägarställning har genom åren lett till spekulationer i att Nordin haft planer på att 
köpa ut bolaget från börsen [Veckans Affärer, 040308]. Dessa spekulationer från marknaden 
har hela tiden förnekats av både Åke och Martin Nordin.  
 
Att familjen Nordin idag inte har för avsikt att köpa ut bolaget från börsen är ett centralt 
antagande i den här uppsatsen eftersom uppsatsens syfte då inte skulle bli meningsfullt på det 
aktuella bolaget. Ägarkoncentrationen som beskrivits ovan syftar dock till att göra läsaren 
medveten om ett underliggande problem till den här uppsatsen, nämligen att Fenix Outdoors 
aktie förknippas med låg ägarspridning och relativt låg likviditet. Detta är ett problem som 
bolagets högsta ledning och tillika största ägare är väl medvetna om och Martin Nordin 
kommenterar familjens försäljning av en halv miljon aktier i september genom att säga: 
 
�Vi har varit utsatta för ett tryck att minska vårt innehav för att öka likviditeten i aktien, vi 
bedömde köparen som en intressant institution som ger trovärdighet till oss som 
börsbolag.� [Dagens Industri, 050903] 
 
�Det var ett väldigt opportunt tillfälle att öka spridningen av aktien.� [Nyhetsbyrån Direkt, 
050901] 
 
Företaget Hallvarsson & Halvarsson arbetar med analys- och konsulttjänster inom finansiell 
kommunikation och är specialiserade på internetaspekten av Investor Relations [Scheutz, 
2005]. Hallvarsson & Halvarsson genomförde under 2004 en undersökning där man frågade 
sig vilka kanaler som europeiska finansanalytiker och ekonomijournalister främst använder 
sig av och anser vara viktigast då de är i behov av information, finansiella rapporter och 
pressmeddelanden från olika bolag. Undersökningen visade att analytiker och journalister 
anser att det aktuella bolagets enskilda hemsida är den överlägset viktigaste resursen för att få 
fram denna typ av finansiell information [Marknadsundersökning Hallvarsson & Halvarsson 
2004]. 
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Undersökningen visade också att över 85 procent av de tillfrågade analytikerna och 
ekonomijournalisterna dagligen söker finansiell information direkt på enskilda företags 
hemsidor. Undersökningens kanske mest intressanta del handlar om vilka kvaliteter 
analytikerna och journalisterna anser vara mest värdefulla då de besöker olika företags 
enskilda hemsidor. De mest värdefulla kvalitéerna på företagens hemsidor är enligt 
undersökningen: 
 

• Snabba uppdateringar. 
• Rapporter i PDF-format. 
• Enkla kontaktmöjligheter inklusive kontaktinformation till 

nyckelpersoner.  
• Regelbundet underhåll av hemsidan � det ska tydligt framgå när sidan 

senast uppdaterades.  
• Arkiv över gamla rapporter.  
• Snygg och enkel design med enkel navigering.  
• Intern sökmotor.  
• Rapporterna ska finnas i html-format.  
• Olika språk samt välskrivet material.  
• Tekniska detaljer såsom t.ex. �skriv ut-knapp�. 
• Enkel funktion för att beställa tryckt material direkt på hemsidan.  
• Multimediainslag.  

 
Inledningsvis används Hallvarsson & Halvarssons undersökning för att underbygga problemet 
i den här uppsatsen. Genom att göra en övergripande snabb och kritisk granskning av Fenix 
Outdoors finansiella kommunikation på internet kan man konstatera att bolaget direkt eller 
indirekt �bryter� mot 10 av de 13 viktigaste punkterna som finansiella analytiker och 
journalister anser vara mest värdefulla. Enligt Smiths intressentmodell är ett av 
redovisningens viktigaste syften att tillgodose ägares och investerares ekonomiska 
informationsbehov [Smith, 2000 s. 17]. Det känns därför högst relevant att tillämpa just 
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Hallvarsson & Halvarssons undersökning vid en kritisk granskning av Fenix Outdoors 
finansiella kommunikation på internet.  
 
Eftersom Fenix Outdoor är noterat på Stockholmsbörsen måste bolaget följa de regler och 
krav som börsen ställer på de noterade bolagen. Börsens obligatoriska krav vad gäller 
finansiell rapportering på internet kan sammanfattas genom att:  
 

• Noterade bolag ska ha en egen hemsida på internet.  
• All offentliggjord information från bolaget till aktiemarknaden ska finnas tillgänglig 

på företagets hemsida med minst tre års historik. 
• Samtliga pressmeddelanden, finansiella rapporter och annan för marknaden viktig 

information måste vara tillgänglig på hemsidan så snart det är möjligt.  
• Från och med 1 juli, 2005 är det dessutom ett krav att det på de börsnoterade bolagens 

hemsidor ska finnas en särskild avdelning för bolagsstyrning där man bland annat är 
skyldig att redogöra för styrelsens sammansättning enligt en detaljerad kravlista. 
Vidare ska det här framgå om och i så fall vilken kod för bolagsstyrning som företaget 
tillämpar, information om företagets verkställande direktör och stämmovalda revisorer 
samt redogöra för den aktuella bolagsordningen. [Stockholmsbörsens noteringsavtal 
2005-07-01] 
 

Genom att granska Fenix Outdoors nuvarande finansiella kommunikation, utifrån 
Stockholmsbörsens regler, kan man konstatera att bolaget idag bryter mot noteringsavtalets 
sista punkt gällande bolagsstyrning. Förutom Stockholmsbörsens krav på de noterade 
bolagens finansiella rapportering på internet har börsen tagit fram ett antal rekommendationer, 
vilka ska uppfattas som allmän rådgivning baserat på börsens erfarenheter 
[Stockholmsbörsens allmänna råd, 4.2]. Dessa rekommendationer är alltså inte en del av 
noteringsavtalet och företagen är således inte bundna att följa rekommendationerna. Det är 
dock tydligt att Stockholmsbörsens allmänna rekommendationer i hög utsträckning utgår från 
att tillfredsställa finansmarknadens olika intressenter och rekommendationerna sammanfaller i 
hög grad med den ovan nämnda marknadsundersökningen från Hallvarsson & Halvarsson. 
Rekommendationerna är på flera punkter relativt detaljerade och man lämnar ofta förslag på 
hur företagen konkret kan lösa vissa redovisningsproblem.  
 
För att vidare underbygga problemet i den här uppsatsen kan man med utgångspunkt ur de 
allmänna rekommendationerna konstatera att Fenix Outdoor idag inte lever upp till större 
delen av dessa rekommendationer.  
 

1.3. Problem och syfte 

Problemet i den här uppsatsen handlar alltså om Fenix Outdoors finansiella kommunikation 
på internet. Bolaget är problembärare av ett problem som de kanske inte själva är medvetna 
om. För att formulera undersökningsproblemet som en fråga skulle man kunna säga:  
 
Hur ska Fenix Outdoor utforma sin finansiella kommunikation på internet för att bättre 
tillfredsställa de externa intressenternas behov?  
 
Den här uppsatsen kommer att utföras som en form av fallstudie av Fenix Outdoors IR-
aktiviteter på internet. Genom att på en övergripande nivå utgå ifrån redovisningsteoretiska 
resonemang, Stockholmsbörsens regelverk och rekommendationer samt genom att utföra en 
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kvalitativ studie, borde det vara möjligt att på ett rationellt sätt konstruera en normativ modell 
för utformning av finansiell kommunikation på internet. Denna modell ska alltså fungera som 
ett vägledande instrument till hur Fenix Outdoor bör utforma sin hemsida. Modellen i sig ska 
vara av generaliserande karaktär, vilket innebär att börsnoterade bolag generellt ska kunna 
använda sig av modellen för att utforma sin finansiella kommunikation på internet. Det är inte 
fråga om en teknisk beskrivning utan mer sätta fokus på internet som kommunikationsmedel i 
ett socialt sammanhang.  
 
Fenix Outdoor används alltså i den här uppsatsen för att exemplifiera problemområdet. Den 
normativa modellen ska helt enkelt vägleda företag i hur de bör utforma hemsidor för att 
kommunicera finansiell och annan aktiepåverkande information. Genom att utgå från 
modellen ska det vara möjligt att på ett rationellt sätt konstruera en hemsida som lever upp till 
Stockholmsbörsens krav. Detta är dock ett problemområde i sig eftersom börsens regler 
avseende finansiell kommunikation på internet inte tycks korrelera med aktiemarknadens 
informationsbehov och förväntningar. Modellen måste således utvidgas och på motsvarande 
sätt kunna användas som vägledning till hur företag bör utforma sin finansiella 
kommunikation på internet på ett sätt som tillfredsställer aktiemarknadens behov. Hemsidan 
bör då i större utsträckning kunna användas som ett effektivt kommunikationsmedel � och 
därmed bli en effektiv kommunikationskanal för Investor Relations. Detta innebär alltså att en 
normativ modell för detta ändamål måste ha två olika inriktningar. En med utgångspunkt ur 
Stockholmsbörsens regelverk, där noteringsavtalet i princip är den enda teoretiska 
förankringen. Den andra utgångspunkten måste ha betydligt högre teoretisk förankring och 
modellens komponenter ska identifieras utifrån relevant IR-teori och utifrån övergripande 
redovisningsteoretiska resonemang, vilka bör härledas utifrån en kvalitativ 
intervjuundersökning samt utifrån tidigare gjorda studier inom området finansiell 
kommunikation på internet.  
 
Uppsatsens syfte och målsättning är att konstruera en form av ramverksmodell som kan ligga 
till grund för utformning av finansiell kommunikation på internet. Genom att utgå från 
modellen är målsättningen att komma fram till hur Fenix Outdoor bör utforma sin finansiella 
kommunikation på internet för att på så sätt öka företagets trovärdighet som börsbolag. 
Genom att göra detta skapas förhoppningsvis förutsättningar för högre likviditet och större 
ägarspridning i företagets aktie. Jag ska ur ett kritiskt perspektiv påvisa bristerna samt 
normativt lösa koncernens redovisningsproblem på internet. Ur Fenix Outdoors perspektiv ska 
modellen alltså användas som utgångspunkt för hur koncernen i praktiken kan förbättra sin 
finansiella kommunikation på internet och bättre tillfredsställa de olika intressenternas 
informationsbehov. Företagets hemsida ska således bli en effektiv och lättillgänglig 
kommunikationskanal för Investor Relations som stärker koncernens trovärdighet. 
 

1.4. Avgränsningar 

 
Uppsatsen kommer att avgränsas så att den enbart behandlar finansiell kommunikation, 
redovisning och IR-aktiviteter på internet. Jag kommer således varken att fördjupa mig eller 
kommentera Fenix Outdoors övriga IR-aktiviteter.  
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2. Metod 

För att förklara vad som är vetenskaplig kunskap måste den skiljas från andra typer av 
kunskaper. Vetenskaplig kunskap är ofta mycket mer specialiserad och systematisk än andra 
kunskapsformer. En studie kan genomföras på många olika sätt, men alla dessa kan inte 
anses som vetenskapliga tillvägagångssätt. Endast de kunskaper som är insamlade med 
vetenskapliga metoder kan kallas vetenskap och endast de metoder som uppfyller vissa krav 
kan kallas vetenskapliga.[Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1997 s. 168-172] I detta kapitel 
beskrivs författarens arbets- och tillvägagångssätt i den här uppsatsen. Kapitlet ska bidra till 
att ge läsaren en förståelse för den arbetsgång som författaren har använt.  
 

2.1. Bakgrund till ämnesval 

Den här uppsatsen behandlar finansiell kommunikation på internet. Anledningen till varför 
jag som författare valt detta ämne kan ses som en kombination av min yrkesmässiga och min 
akademiska bakgrund. Innan jag började studera ekonomi på Stockholms Universitet arbetade 
jag med webbutveckling och webbdesign på bland annat Ericsson. Jag har dessutom under 
min studietid startat en egen firma där jag fungerat som konsult och hjälpt mina 
uppdragsgivare att utveckla och designa deras webbplatser. Jag vill således skriva en uppsats 
där jag kan kombinera mina mycket breda IT-kunskaper med mina akademiska erfarenheter 
inom ekonomi och redovisning. Ämnet finansiell kommunikation på internet känns därför 
som ett naturligt val och jag har en uppfattning om att ämnet blivit alltmer aktuellt de senaste 
åren.  
 

2.2. Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns flera olika sätt som forskare kan förhålla sig till vetenskapen. De kanske mest 
omtalade vetenskapliga förhållningssätten är positivism och hermeneutik, som kan sägas vara 
varandras motsatser. Ofta är det svårt för forskaren att helt ansluta sig till ett av dessa 
vetenskapliga förhållningssätt. Det är istället vanligt att forskarens arbete präglas av flera 
olika förhållningssätt, särskilt eftersom många forskare inte är medvetna om vilket 
förhållningssätt som han eller hon verkligen arbetar efter. [Patel, Davidsson, 1994 s. 23] 
 
Den här uppsatsen kan sägas grunda sig i ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik 
betyder tolkningslära och bygger på tolkning och förståelse av olika fenomen. Forskning 
bedrivs utifrån forskarens egna erfarenheter och värderingar och man försöker se helheten i 
forskningsobjektet. Helheten sätts i relation till delarna och pendlar därefter mellan del och 
helhet [Ibid, s. 25]. En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot 
bakgrund av vissa förutsättningar. Vi möter alltså aldrig världen förutsättningslöst. 
Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt. 
[Gilje, Grimen, 1992 s. 183] 
 
Som nämnts i föregående stycke har jag en viss förförståelse för ämnet finansiell 
kommunikation på internet. Denna förförståelse präglar uppsatsens inriktning och den 
används också när jag tolkar och analyserar undersökningens resultat.  
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2.3. Val av forskningsmetod 

Den här uppsatsen bygger på en form av kvalitativ fallstudie av företaget Fenix Outdoor. En 
fallstudie är en datainsamlingsmetod som främst används inom samhälls- och 
beteendevetenskaplig samt medicinsk forskning [Nationalencyklopedin, 2000]. 
Fallstudiebaserad forskning kan sägas vara en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen 
i ett större forskningssammanhang och används för att nyansera, fördjupa och utveckla 
begrepp och teorier [Ibid]. Yin har identifierat fallstudiens viktigaste karakteristiska drag som 
undersökning av ett modernt fenomen i dess naturliga sammanhang, där forskaren har liten 
eller ingen kontroll [Yin, 2003 s. 13]. Enligt Yin handlar fallstudiebaserad forskning om att 
observera, förklara och förstå en förändringsprocess utan att forskaren själv är inblandad i 
förändringsprocessen [Ibid].  
 
Fallstudiebaserad forskning innebär, precis som namnet gör gällande, att man studerar ett eller 
flera fall för att på så sätt komma åt något generellt. För att exemplifiera begreppet kan man 
tänka sig att man som forskare undersöker några tjänsteföretags marknadsföring för att därur 
dra slutsatser om hur marknadsföring av tjänster går till [Gummesson, 1985 s. 53]. En 
fallstudie kan utföras genom att undersökningen baseras på ett enda fall, vilket Yin kallar 
single case, eller genom att man baserar undersökningen på flera fall - multiple case [Yin, 
2003].  
 
Fallstudiebaserad forskning kan enligt Gummesson [2004] vara både kvalitativ och 
kvantitativ, men metoden används huvudsakligen med ett kvalitativt angreppssätt. 
Kvantitativa undersökningar handlar om att mäta olika företeelser för att beskriva eller 
förklara sambandet mellan dem. Man strävar då efter att omvandla all insamlad information 
till siffror, för att utifrån det kunna mäta, jämföra och analysera resultatet med hjälp av 
statistiska metoder. [Gustavsson, 2004 s. 47] I många kvalitativa undersökningar såsom 
fallstudier ingår individuella intervjuer och för det mesta utgör intervjuerna kärnan i 
datainsamlingen [Ibid, s. 128]. I fallstudien som den här uppsatsen bygger på, utgörs kärnan 
av datainsamlingen främst av intervjuer med personer inom företaget Fenix Outdoor samt 
personer som kan betraktas som externa intressenter till företaget. Undersökningen genomförs 
således på ett kvalitativt arbetssätt och datainsamling och analys sker samtidigt och växlande. 
Genom min kvalitativa metod strävar jag efter att åstadkomma en form av helhetsbeskrivning 
av mitt undersökningsproblem, även om fallstudien bygger på ett företag. Genom en 
kvalitativ ansats anser jag mig kunna studera ämnet finansiell kommunikation på internet på 
en djupare nivå än om undersökningen hade genomförts med ett kvantitativt angreppssätt.   
 

2.3.1. Motiv för val av metod 

I den här uppsatsen genomförs undersökningen alltså som en form av fallstudie av just ett 
enda fall. Att jag som forskningsstrategi valt att göra en fallstudie beror på att jag vill skaffa 
mig djupgående kunskap om ett relativt komplext problem, vilket gör metoden särskilt 
användbar [Yin, 2003 s. 13]. Metoden ger dessutom mig som författare möjlighet att göra en 
jämförelse mellan empiri och teori.  
 
Genom att studera och utgå från företaget Fenix Outdoors finansiella kommunikation på 
internet, utförs undersökningen i den bemärkelsen som en fallstudie. Som nämnts i 
föregående kapitel används bolaget i undersökningen för att exemplifiera och belysa 
uppsatsens problemområde. Uppsatsens problemområde och syfte formuleras alltså genom att 
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utgå från företaget som fallstudien bygger på. Uppsatsens syfte är alltså att formulera en 
normativ modell för utformning av finansiell kommunikation på internet, vilken ska kunna 
användas för att lösa Fenix Outdoors problem inom samma område. I den bemärkelsen skulle 
man kunna tänka sig att jag som författare arbetar i en form av konsultroll åt det aktuella 
företaget, vilket enligt Gummesson skapar möjligheter till fördjupad företagsekonomisk 
forskning [Gummesson, 1985 s. 7]. I den meningen att jag utgår från ett bolags aktuella 
situation och att jag ämnar lösa ett bolags problem, så skulle det vara befogat att kalla mig 
konsult. Men enligt min tolkning av begreppet konsult så förutsätter rollen att jag faktiskt 
arbetar på uppdrag åt det aktuella företaget - vilket jag inte gör. Däremot anser jag mig, likt en 
konsult, besitta en viss specialistkompetens inom det aktuella området vilket jag tror skapar 
möjligheter till ett fördjupat kvalitativt angreppssätt inom ämnet.  
 
I arbetet med den här uppsatsen utgår jag som författare som sagt från ett företag, men det är 
viktigt att poängtera att uppsatsens syfte är av generell karaktär. Den normativa modell som 
jag formulerar ska helt enkelt kunna vägleda börsnoterade företag generellt, i hur de bör 
utforma sina hemsidor för att kommunicera finansiell och annan aktiepåverkande information. 
Detta kan sägas vara uppsatsens målsättning ifråga om vilket kunskapsbidrag jag som 
författare vill bidra med. Valet av undersökningsmetod underlättar för mig som författare i 
avseendet att formulera uppsatsens syfte, men det underlättar också arbetsgången generellt. 
Genom att undersökningen utförs som en fallstudie av ett företag resulterar det till exempel i 
att urvalet av respondenter till den kvalitativa undersökningen underlättas. Jag genomför 
intervjuer med personer i relevanta positioner inom Fenix Outdoor samt med analytiker och 
fondförvaltare som i någon mening har eller har haft en intressentställning gentemot företaget.  
 

2.3.2. Kritisk granskning av metoden 

Den största kritiken mot användning av fallstudiebaserad forskning handlar om att det kan 
vara svårt att dra generella slutsatser eftersom fallstudier endast baseras på ett eller ett fåtal 
fall [Gummesson, 2000 s. 74]. Kritiken mot metoden handlar alltså om att varje fall i sig i 
vissa avseenden kan anses unikt och därmed är det svårt att generalisera resultaten av 
fallstudiebaserade undersökningar. Att den här uppsatsen bygger på ett enskilt fall innebär 
dock egentligen bara att jag som författare använder mig av ett företag för att exemplifiera ett 
problem som bör kunna sättas in i ett bredare sammanhang. Jag vill konstruera en normativ 
modell med utgångspunkt ur Fenix Outdoors situation, men arbetet genomförs med en 
medvetenhet om att problematiken är av generell karaktär. Jag anser mig således inte behöva 
försvara mitt tillvägagångssätt i vidare utsträckning eftersom den normativa modellen jag 
försöker konstruera ska kunna användas av andra företag än Fenix Outdoor.  
 

2.3.3. Alternativa metoder 

Istället för att genomföra en kvalitativ studie skulle man kunna tänka sig att genomföra en 
kvantitativ studie. Detta innebär alltså att man omvandlar all insamlad information till siffror 
och utifrån det mäter, jämför och analyserar resultatet med hjälp av statistika metoder 
[Gustavsson, 2004 s. 47]. Uppsatsens undersökning skulle då troligen läggas upp som en form 
av enkätundersökning där urvalet skulle bestå av personer i olika positioner inom 
finansbranschen. Som uppsatsens syfte är formulerat vill jag dock undersöka urvalsgruppens 
uppfattning på en mer djupgående nivå och jag anser att en kvalitativ undersökning är mer 
rimlig för det aktuella syftet. Även om jag själv utför en kvalitativ studie så använder jag mig 
dock av en tidigare gjord undersökning med kvantitativa inslag.  
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2.3.4. Litteraturstudie 

Uppsatsens teoretiska ramverk har byggts upp genom en grundlig litteraturgenomgång med 
målsättningen att materialet som används i uppsatsens arbete ska vara giltigt, relevant och 
reliabelt. Jag inledde mitt arbete genom att studera en tidigare gjord undersökning inom 
området finansiell kommunikation på internet, utförd av analysföretaget Hallvarsson & 
Halvarsson. Undersökningen användes inledningsvis till att underbygga uppsatsens 
problemområde. Därefter var det naturliga steget att läsa in sig på Stockholmsbörsens regler 
avseende finansiell kommunikation och rapportering på internet, vilka regleras i 
Stockholmsbörsens noteringsavtal. Därefter satte jag mig grundligt in i Stockholmsbörsens 
allmänna rekommendationer inom det aktuella området. Börsens krav och rekommendationer 
används av naturliga skäl relativt omfattande i den här uppsatsen. Eftersom uppsatsens 
målsättning är att konstruera en normativ modell som kan ligga till grund för utformning av 
finansiell kommunikation på internet så har litteraturstudiearbetet naturligtvis i relativt stor 
utsträckning fokuserat på allmän och övergripande redovisningsteori och teori inom området 
Investor Relations.  
 

2.3.5. Intervjuer och urval 

Den kvalitativa undersökningen som den här uppsatsen bygger på utgörs av intervjuer, främst 
med personer med intern eller extern anknytning till bolaget Fenix Outdoor. Urvalet är att 
betrakta som ett experturval, vilket innebär att de intervjuade personerna i någon mening vet 
mycket om det aktuella fenomenet [Gustavsson, 2004 s. 29-30]. De interna personerna har 
mycket god kännedom och kunskap om bolaget i sig och båda innehar ledande 
chefspositioner. Urvalet av personer med extern eller ingen anknytning till bolaget är också 
att betrakta som ett experturval, eftersom dessa personer innehar sådana positioner att de kan 
betraktas som experter inom det aktuella området finansiell kommunikation på internet.  
 
Internt har jag valt att genomföra intervjuer med bolagets vice VD, som dessutom är ansvarig 
för Investor Relations, samt med bolagets IT-chef. Dessa intervjuer har främst genomförts för 
att kunna fördjupa mig i den aktuella koncernens situation och för att tydliggöra varför 
bolagets finansiella kommunikation på internet idag ser ut som den gör. Vidare har två 
personer med extern anknytning till det aktuella bolaget intervjuats, en aktieanalytiker samt en 
fondförvaltare. Dessa personer är vad man inom redovisningsteorin kallar externa intressenter 
till bolaget Fenix Outdoor. Dessutom har jag genomfört en intervju med Handelsbankens chef 
för Investor Relations, som i detta avseende inte har någon anknytning alls till Fenix Outdoor. 
Intervjun genomfördes istället för att skaffa mig en generell uppfattning om varför 
Handelsbankens finansiella kommunikation på internet ser ut och fungerar som den gör. 
Personens kunskaper och erfarenheter inom uppsatsens ämnesområde var också av stort 
intresse för uppsatsens utformning.  
 
Samtliga intervjuer karaktäriseras av att de utfördes som öppna och samtalande intervjuer. 
Intervjuerna förbereddes genom att jag som intervjuare formulerade ett antal stödfrågor vilka 
användes som hjälpmedel för att strukturera intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes 
dock mer som öppna samtal, vilket jag tror möjliggjorde en mer djupgående undersökning 
avseende respondenternas åsikter och synpunkter inom det aktuella området. Som hjälpmedel 
vid intervjuerna användes löpande anteckningar i form av stödord. En mer ingående 
presentation av de olika intervjuobjekten finns i uppsatsens empirikapitel.  
 



 16

2.3.6. Källkritik 

Även en forskare som studerar företeelser i nutiden har glädje av att tillämpa källkritik enligt 
de principer som utvecklats inom historisk forskning. Intervjupersoner är till exempel inte 
alltid pålitliga, de talar med utgångspunkt från en bestämd tendens, som kan störa deras 
verklighetsbeskrivningar. Man brukar prata om i huvudsak tre krav som tillämpas på 
berättelser inom klassisk källkritik nämligen samtidskrav, tendenser samt beroendekritiska 
kriteriet. [Gustavsson, 2004 s. 85]  
 
Samtidskravet handlar om att en iakttagelse som görs i en berättelse bör ligga så nära det 
inträffade som möjligt. Tendenser handlar om att forskaren undersöker om det finns tendenser 
i det aktuella materialet så att man har anledning att misstänka att de kan ha påverkat 
berättarens iakttagelser eller att han eller hon medvetet förvrängt verklighetsbeskrivningen till 
egen fördel. Det beroendekritiska kriteriet går ut på att forskaren granskar om det finns 
beroende av någon annan källa, dvs. att upphovsmannen till en källa utnyttjat en annan källa 
för sitt påstående. [Ibid]  
 
Det teoretiska avsnittet i denna uppsats grundar sig på sekundära källor. När jag som 
författare använder mig av dessa teorier är jag medveten risken för att innehållet eventuellt 
kan ha förvrängts när det återgivits. För att eliminera detta problem har jag försökt att finna 
flera av varandra oberoende källor som styrker det teoretiska resonemanget. Vad gäller 
samtidskravet inom källkritiken så anser jag att samtliga teoretiska källor är tidsmässigt 
relevanta. I fråga om Stockholmsbörsens regler och rekommendationer har jag använt mig av 
de senast uppdaterade upplagorna, vilka enbart går att få fram genom Stockholmsbörsens 
hemsida. De ekonomiska siffror som presenteras i den här uppsatsen är hämtade från Fenix 
Outdoors årsredovisning. Jag har ensidigt utgått från att dessa uppgifter stämmer, vilket gör 
att de rent teoretiskt skulle kunna vara felaktiga.  
 
Min medvetenhet inom området källkritik är synnerligen viktig avseende den tidigare gjorda 
undersökningen inom uppsatsens område, som jag bland annat använder mig av för att 
underbygga uppsatsens problemområde. Hallvarsson & Halvarssons årliga undersökning 
kallad Webranking handlar inte om välgörenhet. Undersökningen är en del av företagets egna 
PR-arbete och man vill med rapporten skapa publicitet genom att delar av rapportern, till 
exempel listan över de �bästa� bolagen, publiceras i olika tidningar. Undersökningens 
underliggande syfte är alltså att stärka företagets position som �marknadsledare inom 
finansiell kommunikation� för att på så sätt skapa förutsättningar för fler konsultuppdrag. 
Dessutom säljer bolaget den fullständiga rapporten, eller delar av den, till de företag som är 
intresserade. Rapporten kostar då mellan 17 500 kr och 55 000 kr. Källkritiken till trots så 
menar jag att undersökningen med fördel kan användas som teoretiskt underlag i den här 
uppsatsen. Detta beror på att jag som författare inte använder mig av undersökningen i 
avseende om de bedömningar som företaget gör av olika bolags finansiella kommunikation på 
internet. Istället använder jag mig av marknadsundersökningen som företaget genomfört, där 
urvalsgruppen varit europeiska finansanalytiker och ekonomijournalister.  
 
Jag som författare har försökt tillämpa en källkritisk medvetenhet även vid genomförandet av 
de olika intervjuerna i den här uppsatsen. När personer intervjuats har jag kritiskt granskat 
resultatet, framförallt med avseende om inslag av tendens. Jag har i detta sammanhang särskilt 
granskat svaren för att eliminera tendenser som kan ha påverkat eller förvrängt 
intervjuobjektets verklighetsbeskrivning.  
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3. Teori 

Detta kapitel syftar till att presentera uppsatsens teoretiska referensram. De två första 
avsnitten behandlar för uppsatsen relevant redovisnings- och IR-teori. Därefter redogörs för 
Stockholmsbörsens noteringsavtal samt börsens allmänna rekommendationer inom området 
finansiell kommunikation och rapportering på internet. Vidare presenteras en tidigare gjord 
undersökning inom ämnesområdet. Avslutningsvis redogörs för hur teorin kommer att 
tillämpas i den här uppsatsen.  
 

3.1. Redovisningsteori 

3.1.1. Redovisningens användare 

Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomi till olika 
användare, eller intressenter. Bland intressenterna intar ägarna en särställning. Detta beror på 
att ägarnas ersättning inte är kontraktsbunden, utan istället är ägarnas ersättning den residual 
som blir över då övriga intressenter fått sin del. Ägarna har därför ett särskilt intresse av 
storleken på denna residual som alltså motsvarar det resultat som tillfaller ägarna och som de 
får vetskap om via företagens externa redovisning. Redovisningens övriga intressenter som 
har ett direkt intresse av hur det går för företagen är långivare, leverantörer, kunder, 
konkurrenter, anställda samt stat och kommun. [Smith, 2000 s. 17] 
 
Ägarna kan använda sig av den externa redovisningen för två olika syften. Det ena är för att 
bedöma företagsledningens skötsel av företaget och det andra handlar om beslut om att köpa, 
behålla eller sälja aktier i bolaget. Att bedöma företagsledningens skötsel kan i en snäv 
mening handla om att använda redovisningen för att kontrollera att inga oegentligheter har 
begåtts till aktieägarnas nackdel. I en vidare mening kan denna bedömning handla om att 
använda redovisningen för att bedöma företagsledningens effektivitet. Det andra syftet är av 
intresse för aktieägare och potentiella aktieägare i publika, det vill säga, börsnoterade bolag. 
[Smith, 2000 s. 19] Investerare och potentiella investerare använder således redovisningen för 
att fatta beslut om att köpa, behålla eller sälja aktier i det aktuella bolaget. [Artsberg, 2003 s. 
167] 
 
Vad som är viktigt att poängtera då man pratar om hur investerare och potentiella investerare 
agerar på aktiemarknaden är att deras beslut gäller framtiden. De är intresserade av prognoser 
över framtida utdelning och värdeökning på aktien samt den risk som är förknippad med 
investeringen. Aktörerna på aktiemarknaden använder sig alltså av redovisningen för att göra 
prognoser över den framtida utvecklingen, men eftersom redovisningen avser en förfluten tid 
är investerarnas användning relativt komplicerad. Eftersom historisk finansiell data är det 
enda man med säkerhet känner till och kan verifiera, så utgör redovisningen en mycket viktig 
del av prognosunderlaget. Det är dock orimligt att tro att finansiella rapporter som enda 
prognosunderlag kan användas för att göra prognoser över den framtida utvecklingen. I 
investerarnas prognosunderlag ingår därför en mängd kvalitativa faktorer och bedömningar 
såsom till exempel uppgifter om företagens ledning, affärsidé, tillverkning och personal samt 
bransch- och konjunkturdata. [Smith, 2000 s.19] 
 
Smith presenterar vad han kallar för en avgörande fråga för den externa redovisningen:  
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Denna avgörande fråga kan tyckas vara enkel, men så är egentligen inte fallet. Olika 
intressenter har olika informationsbehov och dessutom är det troligt att informationsbehoven 
varierar även mellan individer inom en och samma grupp, till exempel beroende på deras 
kunskaper i redovisning [Artsberg, 2003 s. 167]. Den avgörande frågan bör dock 
kommenteras med att det är av stor betydelse att ta reda på intressenternas faktiska 
informationsbehov. Är syftet till exempel att tillfredsställa aktiemarknaden bör företagen 
alltså fråga sig hur redovisningen ska utformas för att på bästa sätt tillfredsställa 
aktiemarknaden. [Smith, 2000 s. 17]  
 
Smith menar vidare att redovisningen i sig är en ekonomisk aktivitet som kostar pengar och 
detta måste vägas mot den nytta som användarna kan tänkas ha av informationen. Kostnaden 
för att producera och kommunicera redovisningen ska således inte vara större än nyttan av 
densamma. [Smith, 2000 s. 18] 

 
 

3.1.2. Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Genom att utgå från redovisningens användare, eller intressenter, har man inom 
redovisningsteorin formulerat vissa grundläggande kvalitetskrav för hur redovisningen bör 
utformas [Smith, 2000 s. 24]. Dessa kvalitativa egenskaper behandlas bland annat i IASB:s 
Conceptual Framework, översatt till svenska motsvarande begreppslig föreställningsram. 
Denna föreställningsram är ett teoretiskt ramverk ur vilket redovisningsrekommendationer 
övergripligt och logiskt kan härledas och således också utformas. IASB står för International 
Accounting Standards Board och är en normgivande internationell organisation vars 
huvudsyfte är att harmonisera och utveckla företagens redovisning på internationell basis 
[Lönnqvist, 2005 s.16]. De kvalitativa egenskaper som bör ställas på redovisningen har enligt 
IASB identifierats som begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet [Artsberg, 2003 
s. 136, 165-168].  
 

�Arbetet och kostnaden för att ta fram information får inte  
överstiga nyttan av den.� [Artsberg, 2003 s. 172] 

�På vilket sätt bör redovisningen vara utformad för att på bästa sätt 
tillfredsställa användarnas informationsbehov?� 
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3.1.3. Relevans 

Den primära egenskapen är att redovisningen ska vara relevant, vilket innebär att 
redovisningen ska vara användbar för att kunna fatta beslut [Artsberg, 2003 s. 169]. Att 
redovisningen ska kunna uppfattas som relevant förutsätter dock två grundläggande krav, 
nämligen att redovisningen är begriplig och att den är aktuell. Att redovisningen är begriplig 
innebär att mottagaren förstår och kan tolka innebörden av informationen. Detta innebär i sin 
tur att en viss typ av redovisning inte allmänt kan definieras som begriplig, utan det beror helt 
enkelt på mottagarens kunskaper inom redovisning. För att redovisningen ska vara relevant 
förutsätter det också att redovisningen är aktuell. Detta innebär att externa rapporter inte bör 
ges ut allt för långt efter redovisningsperiodens slut eller med alltför stora intervall om de ska 
få någon effekt på användarnas beslut. Av det skälet reagerar aktiemarknaden i första hand på 
pressmeddelanden, kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer, medan årsredovisningens 
roll främst ligger i att bekräfta och komplettera information som redan erhållits via andra 
kanaler. [Smith, 2000 s. 26] 
 

3.1.4. Tillförlitlighet 

Att redovisningen ska vara tillförlitlig, handlar om redovisningens avbildningsförmåga, det 
vill säga dess förmåga att avbilda den ekonomiska verkligheten i det aktuella företaget. 
Redovisningen får inte vara vinklad eller felaktig, utan den måste vara neutral � användaren 
måste helt enkelt kunna lita på den. Begreppet validitet, det vill säga att man mäter det man 
avser att mäta, är en nyckelfaktor då man talar om tillförlitlighet. Likaså begreppet 
verifierbarhet, alltså att man måste kunna verifiera eller styrka sanningshalten i ett visst mått. 
Slutligen framhåller IASB att det är mycket viktigt att redovisningsinformationen är 
fullständig för att den ska kunna räknas som tillförlitlig. [Artsberg, 2003 s. 173]  
 

3.1.5. Jämförbarhet 

Kriteriet jämförbarhet innefattar två aspekter eller egenskaper. Den ena är att användarna 
måste förses med information så att de kan jämföra det aktuella företaget över tiden. Den 
andra handlar om att användarna, eller intressenterna, måste kunna göra jämförelser mellan 
olika företag. [Smith, 2000 s. 31] 

Relevans  
- begriplig 
- aktuell 

Tillförlitlighet
- validitet 
- verifierbarhet 
- neutral 
- fullständig 

Jämförbarhet 
- mellan företag 
- över tiden 

Egen figur: Redovisningens kvalitativa egenskaper 

�Användbar för beslut och prognoser� 

�Redovisningens avbildningsförmåga� 
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3.2. Investor relations 

Investor Relations (IR) är ett begrepp som handlar om företagens relationer med finansiella 
intressenter. Den amerikanska intresseorganisationen National Investor Relations Institute 
(NIRI) har gett följande definition av IR:   
 
Investor relations is 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. 
[www.niri.org/about/mission.cfm]  
 
NIRI:s definition innebär alltså att IR är en strategisk skyldighet för börsnoterade bolag och 
begreppet innefattar finansiell kommunikation, marknadsföring och att bolagen följer 
uppställda lagar och regler, för att på så sätt skapa en effektiv kommunikation mellan ett 
bolag och dess olika finansiella intressenter. Detta kommer enligt NIRI leda till att bolag 
uppnår en mer korrekt värdering. NIRI förespråkar att IR ska präglas av öppen och ärlig 
kommunikation och organisationen arbetar för att främja yrket och stärka de över 4500 
medlemmarnas kompetens inom området. [www.niri.org] 
 
Syftet med ett företags IR-verksamhet är primärt att bistå företag på kapitalmarknaden, 
eftersom denna marknad karaktäriseras av stor konkurrens mellan dess aktörer. IR handlar 
alltså i stor utsträckning om att tillfredsställa aktiemarknadens informationsbehov. Samtidigt 
är det dock viktigt att påpeka att ett företags IR-verksamhet inte enbart är en 
informationsfunktion, utan också en funktion för att marknadsföra bolaget på den finansiella 
marknaden. Börsnoterade bolag kan sägas tävla med andra börsnoterade bolag om 
investerarnas pengar � och därmed om investerarnas förtroende. [Marcus, Wallace, 1997 s. 
13]  
 
Ekonomisk och annan kurspåverkande information som företag förmedlar via finansiell 
kommunikation till aktiemarknaden, syftar till att ge mottagarna möjlighet att utvärdera hur 
företagsledningen har förvaltat aktieägarnas kapital. Denna information bör således även ge 
kvalitativ information om företagets framtida planer. En fullständig och korrekt information 
är nödvändig för att investerarna ska kunna fatta välgrundade beslut. [Edenhammar, 
Jakobson, Wachtmeister, 2001 s. 120]  
 

3.2.1. Varför Investor Relations? 

I stycket ovan förklaras att IR handlar om att tillfredsställa de olika intressenternas 
informationsbehov samt att marknadsföra sitt bolag för den finansiella marknaden. Ur 
företagens synvinkel gäller det alltså att kommunicera och marknadsföra sitt bolag för att på 
så sätt locka till sig investerarnas pengar. På motsvarande sätt måste aktieanalytiker och andra 
intressenter, bland annat med hjälp av denna information, utvärdera och analysera vilka bolag 
de ska investera sitt kapital i. Om företagen på ett rättvisande sätt kommunicerar uppgifter om 
företagets lönsamhet, ledningsfaktorer samt dess framtidsplaner och målsättningar, kommer 
företagets finansiella kommunikation leda till att bolaget värderas rätt [Ibid]. Vidare menar 
man inom IR-teorin att framgångsrika strategier för IR kan avspeglas hos börsnoterade 
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företag bland annat genom ökad likviditet och ökad ägarspridning i aktien [Marcus, Wallace, 
1997 s.1]. 
 
Som tidigare beskrivits är historisk finansiell data det enda man med säkerhet känner till och 
kan verifiera. Men eftersom ekonomisk redovisning avser en förfluten tid är det orimligt att 
tro att finansiella rapporter som enda prognosunderlag kan användas för att göra prognoser 
över framtida utveckling. I investerarnas prognosunderlag ingår därför en mängd kvalitativa 
faktorer och bedömningar såsom till exempel uppgifter om företagens ledning, affärsidé, 
tillverkning och personal samt bransch- och konjunkturdata. [Smith, 2000 s. 19]  
 
En av de viktigaste delarna i det analytiska arbetet är alltså baserat på icke mätbara och 
abstrakta faktorer, såsom bedömningar av företagets ledning samt företagets förmåga att sätta 
upp mål för den egna verksamheten, samt inte minst att följa upp dessa mål. Ju tydligare dessa 
abstrakta faktorer ter sig för marknadens aktörer, ju mer kan företagets förmåga att förvalta 
investerarnas kapital förstås. Den finansiella marknaden diskonterar med hänsyn till det 
okända, dvs. risken. Om företagets förmåga att förvalta investerarnas kapital är förstådd i stor 
utsträckning attraherar det mer investeringskapital från den finansiella marknaden. [Marcus, 
Wallace, 1997 s. 14]  
  

3.3. Stockholmsbörsens noteringsavtal 

Bolag som är noterade på Stockholmsbörsen är skyldiga att följa ett omfattande regelverk. 
Det grundläggande regelverket är det så kallade noteringsavtalet, i vilket bolagens 
informationsskyldigheter till marknaden regleras. Noteringsavtalet är alltså ett avtal som 
träffas mellan börsen och respektive bolag vars aktier handlas på Stockholmsbörsen. 
Noteringsavtalet, inklusive ett antal bilagor, förändras löpande och det är respektive bolags 
skyldighet att ta del av de ändringar som Stockholmsbörsen genomför. Noteringsavtalet gäller 
i sin senaste version från och med 1 juli, 2005. [www.omxgroup.com/stockholmsborsen] 
 
För bolag som inte längre uppfyller Stockholmsbörsens gällande noteringsavtal kan börsen 
besluta om att bolaget ska avnoteras från börsen, förutsatt att överträdelsen är allvarlig. I 
andra fall kan börsen ålägga bolag, som i någon form inte uppfyller det gällande 
noteringsavtalet, ett vite alternativt meddela bolaget varning. [Stockholmsbörsens 
noteringsavtal 2005-07-01, punkt 4]. 
 

3.3.1. Informationsskyldighet 

Noteringsavtalets första bilaga reglerar allmän information gällande de noterade bolagens 
informationsskyldighet till aktiemarknaden. Ur bilagan går att utläsa i detalj vilken typ av 
information som omedelbart måste offentliggöras och hur denna information ska redovisas. 
Dessutom regleras själva processen av att offentliggöra information. 
 
Offentliggörande anses enligt noteringsavtalet ha skett då informationen lämnats till minst två 
etablerade nyhetsbyråer samt till minst tre rikstäckande dagstidningar. Informationen ska i 
samma stund lämnas till börsen och snarast möjligt finnas tillgänglig på bolagets hemsida. 
 
Information som omedelbart ska offentliggöras är: 
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• Bokslutskommuniké och delårsrapporter. 
• Förändringar i uttalade prognoser avseende resultat eller omsättning. 
• Kallelse till bolagsstämma. 
• Emissioner samt föreslagna emissioner. 
• Beslut rörande börsnotering. 
• Information till och från annan börs, domstol eller myndighet. 
• Förändring av VD, koncernchef, styrelseledamot och revisor. 
• Transaktioner med närstående. 
• Oren revisionsberättelse. 
• Uppgiftsskyldigheter för beslut och händelser som kan påverka bolagets situation eller 

värdering. 
• Genomgripande förändringar. 
• Köp och försäljning av egna aktier. 

 
Gällande informationsskyldigheten reglerar noteringsavtalet i detalj hur bokslutskommunikén 
och delårsrapporterna ska redovisas samt vilken information som dessa ska innehålla. 
Bokslutskommunikén samt delårsrapporterna ska vara upprättade i enlighet med tillämplig lag 
eller annan författning samt enligt god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. 
[Stockholmsbörsens noteringsavtal 2005-07-01, bilaga 1] 
 

3.3.2. Finansiell rapportering på internet 

Enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal ska samtliga noterade bolag ha en egen hemsida på 
internet där all offentliggjord information från bolaget till aktiemarknaden ska, om inte 
särskilda skäl föreligger, finnas tillgänglig med minst tre års historik. Offentliggjord 
information ska snarast möjligt finnas tillgänglig på bolagets hemsida. [Stockholmsbörsens 
noteringsavtal 2005-07-01, bilaga 1] 
 
Hemsidan ska ha en särskild avdelning för bolagsstyrning. Informationen på denna avdelning 
ska vara uppdaterad inom en vecka från det att förändringarna blivit kända för bolaget. Under 
bolagsstyrningsavdelningen ska följande information finnas: 
 

• Om och i så fall vilken kod för bolagsstyrning som bolaget tillämpar.  
• Aktuell styrelsesammansättning med information om hur länge varje ledamot ingått i 

bolagets styrelse, huvudsysselsättning och andra väsentliga styrelseuppdrag.  
• Information om verkställande direktör och stämmovalda revisorer.  
• Den aktuella bolagsordningen.  

 
Vidare ska en redogörelse för föregående räkenskapsårs styrelsearbete finnas tillgänglig på 
hemsidan, senast i samband med kallelse till bolagets ordinarie bolagsstämma. [Ibid.] 
 
All information som regleras i noteringsavtalet ska vara korrekt, relevant och tillförlitlig och 
informationen ska presenteras på svenska alternativt på engelska, om detta godkänts av 
börsen. [Ibid.] 
 
Årsredovisning, noteringsprospekt, övriga prospekt och annan väsentlig information som 
lämnas för distribution till, eller hålls tillgänglig för aktieägarna ska samtidigt skickas till 
börsen samt finnas tillgänglig på bolagets hemsida minst tre år tillbaka i tiden. [Ibid.] 
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3.3.3. Påföljder 

Om ett noterat bolag åsidosätter lagen, annan författning, noteringsavtalet eller allmänt 
vedertagen god sed på värdepappersmarknaden kan börsen � om överträdelsen är allvarlig � 
besluta om avnotering av bolagets fondpapper. I andra fall kan börsen ålägga bolaget ett vite 
motsvarande högst 15 gånger den årsavgift som bolaget betalar till börsen. Avnotering från 
börsen får inte ske om det är olämpligt från allmän synpunkt. Är åsidosättandet mindre 
allvarligt eller att beteckna som ursäktligt, kan börsen istället för att ålägga vite tilldela 
bolaget varning. [Stockholmsbörsens noteringsavtal 2005-07-01, punkt 4] 
 
Påföljdens bestämmande ska avgöras av en disciplinnämnd som utses av börsens styrelse. 
Bestämmelser gällande disciplinnämnden regleras i sin tur av lagen om börs- och 
clearingverksamhet (1992:543). I denna lagtext framgår bland annat att det i 
disciplinnämnden inte får ingå personer som på något sätt har anknytning till börsen i form av 
anställning, aktieinnehav eller annat uppdrag [1992:543, 9 §]. Disciplinnämnden ska i denna 
mening alltså kunna uppfattas som neutral.  
 

3.4. Stockholmsbörsens allmänna rekommendationer  

Utöver de krav avseende finansiell rapportering på internet, som regleras i noteringsavtalet, 
har börsen dessutom tagit fram ett antal rekommendationer. Dessa rekommendationer är inte 
en del av noteringsavtalet utan ska uppfattas som allmän rådgivning baserat på börsens 
erfarenheter [Stockholmsbörsens allmänna råd, 4.2].  
 
I inledningen av dessa rekommendationer slås fast att internet är ett hjälpmedel som på ett 
effektivt sätt kan hjälpa bolagen att nå ut med sin externa aktiemarknadsinformation. Börsen 
påpekar också att det är ett grundläggande önskemål från aktiemarknaden att hemsidan 
uppdateras snabbt och att informationen är lättillgänglig. [Ibid.] 
 

 
 
 
Figuren ovan illustrerar de grundläggande utgångspunkterna som Stockholmsbörsen utgått 
ifrån då man tagit fram sina rekommendationer avseende finansiell rapportering på internet. 

Fullständig 

Aktuell Språk 

Tekniska råd

Finansiell rapportering 
på internet 
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Rekommendationerna blandas med de krav som regleras i noteringsavtalet och 
rekommendationerna är i många avseenden relativt detaljerade.  
 

3.4.1. Fullständig 

All finansiell information såsom pressmeddelanden, ekonomiska rapporter, prospekt samt 
årsredovisningar ska finnas tillgängliga på bolagets hemsida, med minst tre års historik. När 
det gäller omfattande dokument såsom längre rapporter, årsredovisningar, och prospekt finns 
det från aktiemarknaden två önskemål. Dels att dokumenten finns tillgängliga att läsa och 
använda på samma sätt som en pappersversion, det vill säga att dokumenten görs 
nedladdningsbara i PDF-format. Utöver detta format publicerar även allt fler företag en 
webbversion av dessa dokument som ökar användbarheten, då hela dokumentet inte behöver 
laddas ner. Informationen ska sparas i ett arkiv som sträcker sig minst tre men helst ända upp 
till fem år tillbaka i tiden. Bolaget är ansvarigt för att arkivet är fullständigt och rättvisande. 
Det är lämpligt att arkivet med pressmeddelanden är upplagt i kronologisk ordning med den 
senaste informationen överst. Meddelandets rubrik, datum samt i förekommande fall tidpunkt 
för offentliggörande är önskvärd information. I de fall bolag skickar många pressmeddelanden 
kan en sökfunktion underlätta. Det är önskvärt att alla meddelanden inklusive 
bokslutskommuniké och delårsrapporter samlas under en rubrik kallad Finansiella rapporter 
och pressmeddelanden. Det hindrar naturligtvis inte att de finansiella rapporterna även finns 
på annan plats på hemsidan. Rubriker som �nyheter� eller �aktuellt� bör undvikas eftersom de 
snabbt blir inaktuella. Arkivet med finansiella rapporter och pressmeddelanden delas 
lämpligen upp årsvis. Om bolaget har en mycket frekvent rapportering kan istället en 
kvartalsvis uppdelning göras. Vidare ska en gällande bolagsordning finnas tillgänglig på 
hemsidan. [Stockholmsbörsens allmänna råd, 4.2, sid. 1] 
 

3.4.2. Aktuell 

En förutsättning för en intressant hemsida är att den är aktuell, dvs. att den uppdateras 
regelbundet. För kurspåverkande pressmeddelanden och rapporter är det en fråga om 
sekunder eller möjligtvis minuter. Informationen får dock inte finnas tillgänglig på hemsidan 
före den formellt offentliggjorts, det vill säga innan nyhetsbyråerna och börsen mottagit 
informationen. [Ibid.] 
 

3.4.3. Språk 

Börsen kräver att de noterade bolagen lämnar pressmeddelanden och finansiella rapporter på 
svenska, om inte särskilt tillstånd getts att ge ut informationen på engelska. När det gäller 
bolagens finansiella rapportering på internet så finns det inget uttalat språkkrav, men enligt 
noteringsavtalet framgår �att informationen enligt noteringsavtalet ska vara avfattad på 
svenska språket eller - om detta godkänts av börsen � på engelska�. Därmed finns det ett 
indirekt krav på att bolagen ska ha en hemsida på svenska. För att skapa en bred spridning av 
informationen och underlätta för internationella investerare att ta del av informationen är det 
givetvis lämpligt att det även finns en engelsk version av hemsidan. För ett bolag noterat på 
O-listan som vill kunna handlas på den så kallade Attract 40-listan2 är det dessutom ett krav 
                                                
2 Attract 40 är en handelslista på Stockholmsbörsen med avsikt att särskilja de mest intressanta bolagen från O-
listan. Bolagsurvalet på listan baseras på handelsstatistik och det är således aktiemarknaden som bestämmer 
vilka bolag som placeras på Attract 40. (www.omxgroup.com/stockholmsborsen)  
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att pressmeddelanden och finansiella rapporter tillhandahålls på engelska.   
[Stockholmsbörsens allmänna råd, 4.2, sid. 2]  
 

3.4.4. Tekniska råd (övriga råd) 

Under rubriken övriga råd i Stockholmsbörsens allmänna råd avseende finansiell rapportering 
på internet presenteras en mängd relativt detaljerade rekommendationer i punktform, vilka 
redogörs för nedan.   
 

• Bolagens adress, telefonnummer, e-postadress bör enligt rekommendationen 
finnas lättåtkomliga på startsidan.  

• Det bör också framgå vem eller vilka personer som är IR-ansvariga samt 
deras telefonnummer.  

• Det bör vara lätt att hitta bolagets pressmeddelanden och finansiella 
rapporter från startsidan och det bör även vara lätt att hitta bolagets hemsida 
med hjälp av de olika sökmotorerna på internet.  

• Presentationsmaterial som lämnats ut på analytikerträffar och 
presskonferenser som till exempel OH-presentationer, bör snarast möjligt 
läggas ut på hemsidan i anslutning till att presentationen genomförts. Denna 
typ av aktiviteter kan även sändas i realtid via internet eller spelas in och 
göras tillgängligt i ett nedladdningsbart format (så kallad webcast), vilket ger 
en bred och samtidig distribution.  

• Genom att tillhandahålla längre tidsserier av finansiell statistik i Excel-
format kan analytiker och andra intressenter lättare föra över och bearbeta 
materialet.  

• Ett kalendarium med de väsentligaste kommande händelserna bör finnas på 
hemsidan. Det kan gälla datum och tidpunkt för kommande rapporter, 
stämmor, analytikerträffar och presskonferenser.  

• Det kan vid behov vara lämpligt att ha länkar till andra hemsidor som är av 
intresse för den som vill skapa sig en bild av bolaget. Det kan gälla 
branschorganisationer, allmän statistik, börser, ägarsammanställningar, 
konkurrenter etc. Dessutom är det uppskattat med tydlig information om och 
länkar till väsentliga dotter- och intressebolag.  

• Det är uppskattat med en beställningsfunktion för tryckt finansiell 
information samt vid behov en prenumerationstjänst för pressmeddelanden, 
rapporter och andra aktiviteter.  

• Det är önskvärt med information om vilka andra börser bolagets aktier finns 
noterade på samt öppettiderna på dessa handelsplatser.  

• Ägar- och företagsstyrning (Corporate Governance) är en fråga där intresset 
och kraven ökat markant de senaste åren. Mot denna bakgrund kan det vara 
lämpligt att ge en sammanfattande bild på hemsidan av de områden som 
berör detta område. Ett sådant avsnitt kan lämpligen behandla styrelsen och 
styrelsens arbete, ersättningsfrågor för styrelse och ledning, information om 
företagets revisorer, hantering av intressekonflikter samt riktlinjer för 
företagets kommunikation med aktiemarknaden. Denna rekommendation har 
från och med 1 juli, 2005 övergått till att bli ett krav från Stockholmsbörsen 
och ska rapporteras under rubriken bolagsstyrning [Stockholmsbörsens 
noteringsavtal 2005-07-01].  

• Många företag har idag omfattande incitamentsprogram som kan öka antalet 
utestående aktier. Det har dessutom blivit möjligt att återköpa aktier, vilket 
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ger en motsatt effekt. Då antalet utestående aktier hela tiden förändras är det 
bra att på hemsidan redovisa hur antalet aktier förändras över tiden, till följd 
av nyemissioner (t.ex. incitamentsprogram), splitar och återköp. När det 
gäller återköpta aktier kan bolaget ha en länk till Stockholmbörsens hemsida 
där information kan hämtas om förändringar i bolagets innehav av egna 
aktier.  

• Det kan vara lämpligt att tillägna en del av hemsidan åt bolagsstämman. Där 
kan information lämnas om allmänna uppgifter som ort, datum och plats för 
stämman tillsammans med kallelse, presentationer och beslut. I kommande 
EU-reglering förväntas dessutom en förenkling av de rutiner som gäller inför 
bolagsstämman, bland annat innebärande enklare användning av fullmakter 
och ökad användning av modern teknik.  

 

3.5. Tidigare undersökning - Webranking� 

Det svenska företaget Hallvarsson & Halvarsson arbetar med konsultverksamhet fokuserad på 
finansiell kommunikation, inom vilket man har specialiserat sig på finansiell kommunikation 
på internet. Bolaget genomför sedan nio år tillbaka en undersökning kallad �Webranking�. 
Webrankningens syfte är att bedöma börsnoterade bolags finansiella rapportering på internet 
och målsättningen är att utse de bolag som bäst uppfyller undersökningens över hundra olika 
bedömningskriterier. Dessa kriterier är baserade på marknadsundersökningar som företaget 
genomfört, där målgruppen varit europeiska finansanalytiker och ekonomijournalister. 
Webrankingens slutgiltiga målsättning är alltså att göra en rankinglista över de börsbolag som 
bäst tillfredsställer europeiska finansanalytikers och ekonomijournalisters önskemål och 
behov. [Thomas Backteman, 2004] 
 
Inför 2004 års Webranking genomförde man en marknadsundersökning där man bland annat 
frågade sig vilka kanaler som europeiska finansanalytiker och ekonomijournalister främst 
använder sig av då de är i behov av information, finansiella rapporter samt pressmeddelanden 
från olika bolag. Undersökningen visade att målgruppen anser att det aktuella bolagets 
enskilda hemsida är den överlägset viktigaste resursen för att få fram denna typ av finansiell 
information.  
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Undersökningen visade också att över 85 procent av de tillfrågade analytikerna och 
ekonomijournalisterna dagligen söker finansiell information direkt på enskilda företags 
hemsidor. Undersökningens kanske mest intressanta del handlar om vilka kvaliteter 
analytikerna och journalisterna anser vara mest värdefulla då de besöker olika företags 
enskilda hemsidor. De mest värdefulla kvalitéerna på företagens hemsidor är enligt 
undersökningen: 
 

• Snabba uppdateringar. 
• Rapporter i PDF-format. 
• Enkla kontaktmöjligheter inklusive kontaktinformation till 

nyckelpersoner.  
• Regelbundet underhåll av hemsidan � det ska tydligt framgå när sidan 

senast uppdaterades.  
• Arkiv över gamla rapporter.  
• Snygg och enkel design med enkel navigering.  
• Intern sökmotor.  
• Rapporterna ska finnas i html-format.  
• Olika språk samt välskrivet material.  
• Tekniska detaljer såsom t.ex. �skriv ut-knapp�. 
• Enkel funktion för att beställa tryckt material direkt på hemsidan.  
• Multimediainslag.  

 

3.6. Tillämpning av teorin 

Syftet med den här uppsatsen är att konstruera en form av ramverksmodell för utformning av 
finansiell kommunikation på internet. Modellen kommer att vara uppdelad i två olika 
huvudsyften beroende på vilken funktion det aktuella bolaget vill att dess hemsida ska fylla. I 
det ena fallet kommer Stockholmsbörsens noteringsavtal i princip enbart att fungera som 
teoretisk grund. Utifrån noteringsavtalet ska alltså en normativ modell härledas som kan ligga 
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till grund för hur företag bör utforma sin finansiella kommunikation på internet för att leva 
upp till Stockholmsbörsens regler.  
 
Modellens andra huvudsyfte ska fokusera mer på hemsidan som ett effektivt 
kommunikationsverktyg för Investor Relations. Denna del av modellen ska ha hög teoretisk 
förankring och baseras på övergripande redovisningsteoretiska resonemang, såsom 
redovisningens kvalitativa egenskaper samt Investor Relations-teori. Stockholmsbörsens 
regelverk kommer också att användas men fokuseringen läggs i stor utsträckning på 
Stockholmsbörsens rekommendationer snarare än på regelverket.  
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4. Empiri 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av Fenix Outdoors finansiella rapportering på 
internet idag. Därefter presenteras undersökningens intervjuobjekt tillsammans med en 
motivering till varför respektive person har intervjuats. Slutligen presenteras 
sammanställningar av de intervjuer som genomförts utifrån vad som kan anses relevant med 
hänsyn till uppsatsens problembeskrivning � att undersöka hur Fenix Outdoor kan förbättra 
sin finansiella kommunikation på internet och bättre tillfredsställa de olika intressenternas 
behov.  
 

4.1. Fenix Outdoors finansiella kommunikation på internet 
idag 

Fenix Outdoors hemsida består idag av fyra olika huvudsidor, vilka har rubrikerna 
�Välkommen�, �Om Fenix Outdoor�, �Press/Ekonomi� samt �Kontakt�. Nedan följer en kort 
presentation av bolagets hemsida på internet. När man besöker www.fenixoutdoor.se möts 
man av följande startsida.  
 

 
 
På startsidan finns en kort presentation av koncernen och längst ner på sidan finns de olika 
dotterbolagens logotyper som är länkade till respektive dotterbolags hemsida. Dessa hemsidor 
är betydligt mer konsumentinriktade och det är tydligt att de försöker representera bolagens 
natur- och friluftsimage. Fenix Outdoors hemsida uppdateras inte speciellt ofta. Startsidan har 
sett identisk ut i över ett års tid och att ingen person aktivt arbetar med hemsidan är 
uppenbart. Detta märks inte minst då besökaren klickar på dotterbolaget Primus logotyp.  
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Då man klickar på Primus logotyp möts man av ovanstående felmeddelande. Länken från 
Fenix Outdoors startsida är alltså felaktig.  
 
Om besökaren väljer att läsa mer om bolaget möts man av en utseendemässigt i stort sett 
identisk sida som startsidan. Skillnaden är dock att logotyperna över de olika dotterbolagen är 
något mindre till storleken och att man i texten kan utläsa vad bolagets koncernchef, VD samt 
vice VD heter. Dessutom görs en mycket kort presentation av koncernens två affärsområden.  
 
Under rubriken Press/Ekonomi finns samtliga pressmeddelanden och finansiella rapporter 
samlade i kronologisk ordning. Dessutom finns det möjlighet att ladda ner de olika 
varumärkenas logotyper i ett högupplöst format.  
 

  
 
Under rubriken kontakt presenteras bolagets postadress till kontoret i Örnsköldsvik samt 
telefon- och faxnummer till företagets växel. Dessutom anges företagets allmänna e-
postadress.  
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4.2. Intervjuobjekt 

Nedan presenteras de personer som har ingått i den här undersökningen tillsammans med en 
motivering till varför respektive person har intervjuats. 
 

4.2.1. Bengt Ragnå, chef Investor Relations, Svenska Handelsbanken 

Bengt Ragnå är chef för Investor Relations på Handelsbanken. Han har varit anställd inom 
bolaget sedan 1982 och har haft olika chefspositioner i banken både i Sverige och utomlands. 
Handelsbankens aktie är noterad på Stockholmsbörsens A-lista och är en av börsens mest 
omsatta aktier. Bolaget är idag värderat till över 120 miljarder kronor och antalet aktieägare är 
cirka 115 000. Anledningen till varför intervjun med Bengt genomfördes beror på att han är 
en mycket erfaren person som är verksam i ett stort börsbolag och han har god kännedom om 
aktiemarknaden. Intervjuns målsättning var att få fram varför och på vilket sätt som 
Handelsbanken försöker tillfredsställa aktiemarknadens behov i avseendet finansiell 
rapportering på internet. Bengts generella syn på aktiemarknadens informationsbehov och 
önskemål var naturligtvis också av stort intresse för den här uppsatsens utformning.  
 

4.2.2. Thomas Elofsson, fondförvaltare, Västernorrlandsfonden 

Thomas Elofsson arbetar som fondförvaltare med ansvar för den så kallade 
Västernorrlandsfonden som ägs av Länsförsäkringar Västernorrland. Fonden är en 
Sverigefond med viss fokusering på näringslivet i Västernorrland. 45-50 procent av fondens 
kapital placeras i de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, 45-50 procent placeras i 
börsbolag med verksamhet i Västernorrland. Resterande andel placeras i onoterade 
tillväxtföretag i den aktuella regionen. Anledningen till varför intervjun med Thomas 
genomfördes beror på att han är ansvarig för en fond som fram tills nyligen haft ett 
aktieinnehav i Fenix Outdoor. Syftet var främst att ta reda på hans synpunkter om  
Fenix Outdoors finansiella rapportering på internet samt hans generella åsikter om ämnet.  
 

4.2.3. Anders Hansson, aktieanalytiker, Handelsbanken Capital Markets 

Anders Hansson är aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets som är en 
investmentbank inom Handelsbanken. Som analytiker bevakar han olika företag i syfte att 
kunna ge bankens kunder rådgivning. Anders är den yrkesmässige analytikern i Sverige som 
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mest noggrant bevakar Fenix Outdoor och det är den främsta anledningen till varför intervjun 
med honom genomfördes. Intervjuns syfte var att ta reda på hans synpunkter om Fenix 
Outdoors finansiella rapportering på internet och hans generella önskemål  
och synpunkter i samma ämne.  
 

4.2.4. Martin Nordin, vice VD, Fenix Outdoor 

Martin Nordin är vice VD på Fenix Outdoor och är ansvarig för bolagets affärsutveckling, 
förvärvsstrategi och Investor Relations. Han är dessutom operativt ansvarig för koncernens 
verksamhet i Tyskland, där han sedan en tid tillbaka bor. Anledningen till varför intervjun 
med Martin genomfördes beror på att han är verksam i bolagets koncernledning och dessutom 
ansvarig för Investor Relations. Syftet med intervjun var att ta reda på varför Fenix Outdoors 
finansiella rapportering på internet ser ut och fungerar som den gör idag. Vidare undersöktes 
om Martin känner till Stockholmsbörsens regler och rekommendationer i avseendet  
finansiell rapportering på internet.  
 

4.2.5. Christer Nordin, IT-chef, Fenix Outdoor 

 
Christer Nordin är IT-chef på Fenix Outdoor och ansvarig för koncernens olika affärs- och IT-
system. Syftet med intervjun var att få reda på om koncernens nya affärssystem kommer att 
påverka bolagets finansiella rapportering på internet. Syftet var vidare att undersöka varför 
bolagets finansiella rapportering på internet ser ut och fungerar som den gör samt att 
undersöka om Christer känner till Stockholmsbörsens regler och rekommendationer i samma 
avseende.  
 

4.3. Undersökning 

4.3.1. Intern undersökning 

Under denna rubrik redogörs för den information som framkommit i intervjuer med personer 
inom Fenix Outdoor som kan anses relevant med hänsyn till uppsatsens syfte. Förhoppningen 
är att den interna undersökningen ska ge en förklaring till varför bolagets finansiella 
kommunikation idag ser ut och fungerar som den gör.  
 
Martin Nordin är ansvarig för Investor Relations inom Fenix Outdoor och är därmed ytterst 
ansvarig för bolagets finansiella kommunikation på internet. Han arbetar själv inte praktiskt 
med hemsidan utan ett externt konsultföretag ansvarar för drift och uppdateringar. När till 
exempel ett pressmeddelande skickas ut, sänds det samtidigt till konsultföretaget som 
publicerar pressmeddelandet i form av en PDF-fil på bolagets hemsida. Martin Nordin menar 
att syftet med moderbolagets hemsida är att �den ska ge en överblick av koncernen och 
naturligtvis vara en kanal, där allt vårt offentliggjorda material såsom ekonomiska rapporter 
och pressmeddelanden, ska finnas tillgängligt�.  
 
Martin Nordin förklarar att bolaget idag inte lägger ner speciellt mycket tid eller andra 
resurser på bolagets hemsida. Han tror trots det att bolagets finansiella kommunikation på 
internet lever upp till Stockholmsbörsens krav avseende detta område, även om han medger 
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att han �inte säkert känner till alla krav�. Bolagets IT-chef, Christer Nordin, känner egentligen 
inte alls till börsens krav och han har således ingen uppfattning om bolaget idag lever upp till 
dessa. Han påpekar dock att andra företag ofta har mer omfattande finansiell information på 
sina hemsidor. Martin Nordin säger också att börsens krav har en tendens att ändras relativt 
ofta. Hans uppfattning är att börsen kräver att allt offentliggjort material till aktiemarknaden 
som till exempel årsredovisningar, kvartalsrapporter och pressmeddelanden måste finnas på 
hemsidan. När Martin Nordin blir upplyst om att det från och med 1 juli 2005, är ett krav från 
börsens sida att samtliga noterade bolag måste ha en avdelning för bolagsstyrning på sin 
hemsida medger han att �man kanske inte fullt ut lever upp till Stockholmsbörsens krav�. Han 
påpekar dock att till exempel information om styrelsemedlemmarna finns tillgängligt om man 
laddar ner föregående årsredovisning.  
 
Martin Nordin tror att bolagets finansiella kommunikation på internet i stort är tillräcklig för 
att tillfredsställa aktieägarnas och andra intressenters behov i och med �att den offentliggjorda 
informationen finns tillgänglig på hemsidan�. Samtidigt förklarar han dock att bolaget kanske 
inte tillfredsställer aktiemarknaden fullt ut. Han förklarar att bolagets finansiella 
kommunikation på internet �skulle kunna vara mer tillgänglig� och att den helt klart kan 
förbättras i avseendet att det eventuellt borde vara enklare att till exempel få fram information 
om vem inom bolaget som arbetar med Investor Relations, när nästa rapport publiceras och så 
vidare. Att det idag inte är så förklarar han med att han inte har tid och att han istället 
prioriterar den operativa verksamheten.  
 
Vad gäller hemsidans design och utformning så menar Martin Nordin att hemsidan skulle 
kunna vara tydligare och mer lättillgänglig och Christer Nordin beskriver den som lite �grå�. 
Ingen av dem instämmer i att hemsidan förmedlar ett intryck av att bolaget utvecklar och 
säljer produkter för natur- och friluftsliv. Däremot förklarar de att dotterbolagens hemsidor är 
tänkta att förmedla detta intryck. Att bolaget inte lägger ner speciellt mycket tid och resurser 
på hemsidan förklarar Martin Nordin med att det vore alldeles för dyrt att satsa på att utveckla 
Fenix Outdoors hemsida och han tror inte det skulle vara värt pengarna. Han menar att 
bolaget i första hand vill sälja sina produkter � inte sina aktier.  
 
Martin Nordin tror dock att det är mycket möjligt att en mer omfattande finansiell 
kommunikation på internet från bolaget skulle kunna stärka företagets trovärdighet som 
börsbolag. Därför har han planer på att förbättra företagspresentationen på hemsidan. Detta 
har dock ännu inte kunnat ske eftersom han inte haft tid. Bland bolagets IR-aktiviteter så är 
inte hemsidan högst prioriterad. Varken Fenix Outdoors vice VD eller IT-chef tror att 
bolagets hemsida är en speciellt viktig eller avgörande kanal för att få nya aktieägare i 
bolaget. Man tror inte att en bra hemsida kan locka potentiella intressenter att bli aktieägare. 
De tror istället att aktiemarknaden är intresserade av att det går ekonomiskt bra för företaget.  
 
Koncernen har nyligen tecknat ett avtal med WM-data om att implementera ett nytt 
affärssystem för hela koncernen, vilket enligt IT-chefen Christer Nordin på sikt möjliggör 
webblösningar för att publicera finansiell information på internet. Detta är dock inget 
högprioriterat syfte och han tror inte att det nya affärssystemet kommer att användas i detta 
syfte. Martin Nordin som är ansvarig för en eventuell utveckling av bolagets finansiella 
kommunikation på internet, har i nuläget inga planer på att utveckla bolagets hemsida bortsett 
från en uppdatering av företagspresentationen.  
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4.3.2. Extern undersökning 

Handelsbankens chef för Investor Relations Bengt Ragnå, är relativt säker på att 
Handelsbanken lever upp till de förväntningar som finns på bolagets finansiella 
kommunikation på internet och han är säker på att man uppfyller Stockholmsbörsens krav. 
Han tror att bolagets hemsida innehåller relativt omfattande finansiell information och han 
menar att detta egentligen är en effekt av att man följer börsens regler och rekommendationer. 
Dessutom är det en medveten strategi eftersom man genom sin hemsida helt enkelt vill kunna 
besvara så många frågor som möjligt inom området finansiell kommunikation.  
 
Handelsbanken publicerar på sin hemsida alla rapporter i både HTML-, PDF-, Excel samt i 
vissa fall även Flash-format. Detta gör man eftersom man genom sin finansiella 
kommunikation på internet vill kunna tillfredsställa så många behov som möjligt. Bengt 
förklarar att man helt enkelt har frågat många av sina kunder som arbetar inom 
finansbranschen och därigenom dragit slutsatsen att till exempel många analytiker verkligen 
vill att rapporterna publiceras i Excel-format, eftersom informationen då blir mycket lättare att 
bearbeta.  
 
Bengt tror inte att hemsidans design uppfattas som speciellt �flashig�, utan snarare kanske 
som lite �grå�. Han menar att det ur designsynpunkt är viktigare att hemsidan är överskådlig 
och lättnavigerad snarare än snygg. Handelsbankens finansiella rapportering och 
kommunikation på internet är mycket viktig för bolaget, �som marknaden fungerar idag skulle 
vi knappt klara oss utan internet�. Bengt förklarar att man måste ta hänsyn till att internet är 
en kanal som kräver förhållandevis små resurser för att nå ut med mycket information till 
väldigt många intressenter, därför är Handelsbankens hemsida en mycket viktig kanal för 
Investor Relations. Som medium uppfattar han dock bolagets hemsida mer som �en 
hygienfaktor� � marknaden förväntar sig och kräver helt enkelt att informationen ska finnas 
där och dessutom väldigt snabbt. Han är däremot inte säker på om informationen i sig leder 
till att attrahera potentiella aktieägare för ett så pass stort företag som Handelsbanken, men det 
är naturligtvis bra om det är så. Bengt menar att många andra IR-aktiviteter för 
Handelsbankens del ger högre effekt i avseendet att attrahera fler aktieägare eftersom dessa 
aktiviteter ofta riktar sig mot finansiella institutioner.  
 
Handelsbanken har en intern informationspolitik som grund för hur den finansiella 
kommunikationen på internet utformas. Däremot finns det ingen detaljerad rapportplan som i 
detalj reglerar vad som bör publiceras på hemsidan och hur. Istället görs successivt en 
bedömning av vilken typ av information som ska publiceras. Hemsidans utformning gör att 
alla pressmeddelanden och alla finansiella rapporter löpande publiceras på samma sätt och 
man har hela tiden för avsikt att följa Stockholmsbörsens regler och rekommendationer 
avseende finansiell kommunikation på internet.  
 
Ragnå tror att för mindre bolag så kan företagens finansiella kommunikation på internet vara 
den mest tillgängliga IR-aktiviteten. �Mindre bolag får generellt mindre massmedial 
uppmärksamhet och jag kan mycket väl tänka mig att finansiell kommunikation på internet i 
det avseendet är ännu viktigare för dem.� Han menar att internet som kanal är ett 
lågbudgetalternativ som kan nå ut till otroligt många potentiella investerare och �kanske är 
den finansiella marknadsföringen på mindre bolags hemsidor ännu viktigare�. Ragnå tror att 
det är en klar fördel om mindre bolag är tydliga och försöker nå ut med sina mål och 
strategier, men han kan dock inte uttala sig om internet är den allra viktigaste IR-aktiviteten 
för mindre bolag.  
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Att aktieägare och potentiella intressenter besöker Handelsbankens hemsida för att få 
information om företaget är enligt Ragnå positivt. �På vår hemsida kan vi förmedla vår vision 
och målsättning, alltså marknadsföra oss, på ett sätt som man naturligtvis inte kan göra om 
intressenten ifråga besöker Dagens Industris hemsida.� Ragnå menar att det är viktigt för alla 
börsnoterade bolag att med öppenhet förmedla sin finansiella målsättning på ett tydligt sätt. 
På Handelsbankens hemsida kan man till exempel läsa att Handelsbanken ska ha högre 
räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna och aktieägarna ska få en högre 
utdelningstillväxt än hos konkurrenterna. [www.handelsbanken.se/ir] 
 
Handelsbanken skickar idag endast ut en tryckt version av bolagets årsredovisning till de 
personer som aktivt angett att de vill få det. Av bolagets dryga 115 000 aktieägare har 
omkring 34 000 angett att de vill erhålla den tryckta versionen. Ragnå menar att internet i 
detta avseende blivit en stor fördel. Den höga tillgängligheten gör att man på hemsidan när 
som helst kan läsa till exempel bolagets årsredovisning och dessutom med fem års historik. 
Han poängterar dock att man via hemsidan kan beställa tryckt material från bolaget och det 
anser han att det är en viktig funktion. Vad gäller de olika servicefunktionerna på hemsidan så 
tror Ragnå att helhetsbilden är viktig. Även om det idag bara är drygt 1000 personer som 
använder bolagets prenumerationstjänst på pressmeddelanden så tror han att funktionen är 
mycket viktig för analytiker och investerare. Vidare förklarar han att det är viktigt att vara 
tillgänglig och det är bland annat anledningen till varför hans e-postadress samt 
direkttelefonnummer finns tillgängligt på bolagets hemsida för finansiell kommunikation. Av 
samma anledning publiceras all information även på engelska.  
 
Intressenter 
 
Thomas Elofsson arbetar som fondförvaltare och har tidigare använt Fenix Outdoors hemsida 
regelbundet eftersom fonden han förvaltar hade ett aktieinnehav i bolaget. Han besöker även 
idag Fenix Outdoors hemsida för att ta del av pressmeddelanden och ekonomiska rapporter. 
Elofsson säger att �man knappast kan påstå att det är speciellt uttömmande finansiell 
information som presenteras på bolagets hemsida�. Han menar att Fenix Outdoor i princip 
enbart lämnar ut den information som de är tvingade att göra � �om ens det�. Elofsson anser 
att Fenix Outdoor borde satsa mer resurser på sin finansiella kommunikation på internet. Han 
säger att bolaget presenterar sina ekonomiska siffror, men inte mycket mer och han saknar till 
exempel mer uttömmande information om bolagets långsiktiga strategier. �De borde bjussa 
mer på sig själva.�  
 
Elofsson använder sig i sitt arbete av andra bolags hemsidor för att få fram fakta och 
ekonomisk information. Det är inte speciellt ofta han besöker bolagen fysiskt, så internet 
menar han är ett bra hjälpmedel för att få fram denna typ av information. Förutom bolagens 
egna hemsidor använder han sig ibland av Waymaker som sammanställer ekonomisk 
information om många olika bolag, dock inte Fenix Outdoor. Vid en jämförelse med många 
andra bolags hemsidor anser Elofsson att Fenix Outdoors hemsida saknar ganska mycket 
praktisk information som andra bolag lämnar ut. Även om det inte har någon betydelse för 
honom själv så ifrågasätter han varför Fenix Outdoor inte publicerar någon information på 
engelska och eventuellt också på tyska eftersom han menar att bolaget egentligen mer är ett 
europeiskt bolag. Som förslag anger Elofsson att Fenix Outdoor borde titta på hur andra 
börsnoterade bolag presenterar fakta och ekonomisk information på internet.  
 
Elofsson anger framförallt att han saknar mer uttömmande information om bolagets 
långsiktiga strategier och mål. Dessutom saknar han en grundlig företagspresentation där 



 36

bolaget beskriver sina olika varumärken och affärsområden bättre. Dessutom saknar han 
utförlig kontaktinformation och han anser att bolaget borde publicera en finansiell kalender 
där datum för kommande rapporter anges. Han är inte medveten om att börsen idag kräver att 
det på de noterade bolagens hemsidor ska finnas detaljerad information om styrelsens aktuella 
sammansättning, men han tycker att det är information som bör finnas på alla börsnoterade 
bolags hemsidor. Vidare förklarar Elofsson att arkivet för pressmeddelanden borde 
tydliggöras och eventuellt borde kanske inte alla pressmeddelanden publiceras i PDF-format. 
Han menar att det borde framgå av pressmeddelandets rubrik vad det aktuella meddelandet 
innehåller för typ av information.   
 
Vad gäller hemsidans design så säger Elofsson att �den är egentligen inte speciellt 
tilltalande�, men med detta menar han dock inte att hemsidan borde göras �flashig� eller 
�jätteavancerad�. Han menar istället att funktionen är klart viktigare än formen, �fast i Fenix 
Outdoors fall är kanske både formen och funktionen ett problem jämfört med andra bolag�. 
Han anser vidare inte att bolagets finansiella kommunikation förmedlar ett intryck av att det 
är ett företag som säljer produkter för natur- och friluftsliv. Detta vill han dock inte ange som 
ett problem, �även om en mer tilltalande hemsida knappast kan vara en nackdel�. Elofsson 
kan inte se någon nackdel alls i om Fenix Outdoor skulle utveckla sin finansiella 
kommunikation på internet. Han anser istället att bolaget borde avsätta mer resurser för att 
förbättra sin hemsida även om han inte är säker på att bolagets hemsida är den mest 
avgörande faktorn för potentiella investerare.  
 
Anders Hansson är aktieanalytiker på Handelsbanken och Fenix Outdoor är ett av de bolag 
som han regelbundet bevakar. Han använder sig enbart av bolagets hemsida för att läsa 
pressmeddelanden och rapporter, eftersom han menar att det inte finns speciellt mycket mer 
information att hämta där. Han beskriver Fenix Outdoors hemsida som �egentligen inget 
vidare�, men för hans personliga del spelar det inte så stor roll. �Visst skulle den kunna 
förbättras på flera punkter men samtidigt tycker jag inte att bolaget borde göra stora 
investeringar bara för att förbättra sin finansiella rapportering.�  
 
Hansson anser att börsnoterade bolags hemsidor generellt sett är en bra kanal för nya eller 
potentiella investerare att skaffa sig en överblick och skapa en uppfattning om ett aktuellt 
bolag. Här menar han dock att många andra bolag är betydligt bättre i det avseendet än vad 
Fenix Outdoor är. Han förklarar att Swedish Match är ett bolag med utmärkt finansiell 
rapportering och kommunikation på internet. Swedish Match hemsida är verkligen ett 
hjälpmedel som kan användas för att sätta sig in i bolagets verksamhet. Hansson vill dock 
poängtera att det inte är rättvist att jämföra Fenix Outdoor med Swedish Match eftersom �det 
är ett bolag med betydligt större resurser�. Han menar att det inte är rimligt att ställa samma 
krav på Fenix Outdoors finansiella kommunikation på internet. �Jag tycker helt enkelt inte att 
Fenix ska satsa 10 miljoner kronor, eller vad det nu kan kosta för att förbättra sin hemsida.�  
 
Liksom Thomas Elofsson anser Anders Hansson att Fenix Outdoor borde publicera sin 
finansiella kommunikation även på engelska. Han menar att man försvårar för utländska 
investerare i och med att man endast presenterar informationen på svenska. Hansson kritiserar 
också bolagets hemsida för att det tar för lång tid innan finansiella rapporter publiceras. 
�Ibland kan det dröja en halvtimme efter att Reuters skickat ut ett pressmeddelande tills det att 
hela rapporten publicerats på hemsidan.� Hansson säger att man som analytiker själv fort vill 
kunna analysera varför resultatet ökat och så vidare � därför är det inte lika intressant att 
genom nyhetsbyråerna få veta att resultatet ökat, utan varför.  
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Hansson anser att Fenix Outdoors hemsida skulle kunna förbättras och viss information skulle 
kunna göras mer tillgänglig. Även om det inte har någon större betydelse för honom 
personligen så anser han att det tydligare borde framgå när nästa rapport publiceras och vilka 
personer som sitter i styrelsen. Att alla pressmeddelanden enbart publiceras i PDF-format är 
inget som stör Hansson, men däremot anser han att varje pressmeddelande borde publiceras 
med en överskådlig rubrik. Hansson anser att hemsidan har en väldigt enkel design, vilket 
dock inte behöver vara negativt. Han tror inte att det skulle vara lönsamt för bolaget att �göra 
en flashig hemsida som Icon Medialab eller liknande�. Vidare anser inte heller Anders 
Hansson att Fenix Outdoors hemsida förmedlar ett intryck av att bolaget säljer produkter för 
natur- och friluftsliv.  
 
Eftersom att Fenix Outdoors finansiella kommunikation på internet enbart publiceras på 
svenska så tror Hansson att det kan försvåra för att attrahera utländska potentiella investerare. 
Dessutom tror han att privata investerar kan ha svårt att skaffa sig en bra överblick av bolaget 
enbart med hjälp av hemsidan. Han vet dock inte om hemsidan är den mest avgörande faktorn 
för att kunna attrahera potentiella nya investerare. Även om Hansson inte kan se någon 
nackdel i om Fenix Outdoor skulle utveckla sin finansiella kommunikation på internet � 
bortsett från att det kostar pengar, så är han inte säker på om det skulle stärka koncernens 
trovärdighet som börsbolag. �Min personliga uppfattning skulle inte förändras om de 
förbättrade sin finansiella kommunikation och rapportering, men det beror ju på att jag följt 
bolaget under en längre tid, annars kanske det skulle vara annorlunda.�  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten av den kvalitativa studien som presenterats i 
empirikapitlet ovan utifrån de teorier som redogjorts för tidigare. Kapitlet inleds med en 
sammanfattande analys för att därefter presentera uppsatsens målsättning � att utifrån den 
empiriska undersökningen samt utifrån relevanta teorier konstruera en normativ modell för 
finansiell kommunikation på internet.  
 
Aktiemarknadens krav och behov gällande finansiell rapportering på internet har i den här 
uppsatsen kartlagts utifrån flera olika synvinklar. Utgångspunkten har varit Hallvarsson & 
Halvarssons marknadsundersökning från 2004, där finansanalytiker och ekonomijournalisters 
åsikter och krav har avseende finansiell rapportering på internet har kartlagts. Många av de 
slutsatser som undersökningen kom fram till bekräftas i viss mening av de personer som 
intervjuats i samband med den här uppsatsen. Genom att utgå från marknadsundersökningen 
ovan kan man konstatera att Fenix Outdoors finansiella kommunikation på internet idag har 
många brister och man uppfyller idag inte aktiemarknadens informationsbehov.  
 
Utifrån de intervjuer som genomförts, där respondenterna kan sägas representera 
informationsanvändarna, kan man konstatera att de börsnoterade företagens enskilda 
hemsidor generellt sett är en mycket lättillgänglig och viktig kanal för Investor Relations. 
Respondenterna menar dock att bolagens hemsidor inte är den mest avgörande kanalen för att 
få en potentiell intressent att bli aktieägare i bolaget. De börsnoterade bolagens hemsidor är 
däremot ett mycket viktigt komplement till det aktuella bolagets övriga IR-aktiviteter. Det 
förefaller som Bengt Ragnå i intervjun uttryckte det; att företagens finansiella rapportering på 
internet kan ses som en �hygienfaktor� ur aktiemarknadens synvinkel. Aktiemarknaden 
förväntar sig helt enkelt att en viss typ av information och service ska finnas på hemsidorna.  
 
De personer som intervjuats i samband med den här uppsatsen och som inte representerar 
Fenix Outdoor, anser att bolagets finansiella rapportering på internet inte är lika omfattande 
och tillgänglig jämfört med många andra bolag. Thomas Elofsson säger till exempel att Fenix 
Outdoor �redovisar sina siffror, men egentligen inte mycket mer.� Anders Hansson beskriver 
bolagets hemsida som �egentligen inget vidare.� Respondenterna anser att det saknas en del 
praktisk information och man ställer sig även frågande till varför ett internationellt bolag som 
Fenix Outdoor inte har en engelsk hemsida. Vidare anser man att bolaget borde ge mer 
uttömmande information om bolagets långsiktiga strategier och finansiella mål. Samtliga 
respondenter menar att det är viktigt för alla bolag att förmedla sin finansiella målsättning på 
ett tydligt sätt. Undersökningens resultat faller i detta sammanhang väl samman med vad som 
förklaras i den här uppsatsens teoretiska referensram. Ekonomiska rapporter och siffror 
tillfredsställer helt enkelt inte aktiemarknadens intressenter, utan dessa måste kombineras med 
en mängd kvalitativa faktorer för att de ska kunna användas som beslutsunderlag [Smith, 
2000 s. 19].   
 
Då intervjuerna har genomförts har det framgått att respondenterna anser att internet är ett 
medium som har mycket stor potential för att informationsanvändaren ska kunna skapa sig en 
bild över ett företag och sätta sig in i ett företags situation. I Fenix Outdoors fall så menar man 
dock att bolaget bättre borde presentera och marknadsföra sin koncern. De menar att bolaget 
borde ha en mer omfattande företagspresentation som beskriver de olika varumärkena och 
affärsområdena bättre. Respondenterna är relativt försiktiga då de ger sin syn på Fenix 
Outdoors nuvarande finansiella rapportering på internet. Samtidigt som man delar med sig av 
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sina synpunkter och i viss mening kritiserar bolagets hemsida så visar man viss förståelse till 
att bolagets finansiella rapportering på internet inte lika uttömmande och omfattande som 
andra större börsbolag, med hänvisning till Fenix Outdoors storlek. Man säger sig vara 
förstående till att bolaget inte har lika stora resurser till förfogande och Anders Hansson säger 
�jag tycker inte att Fenix Outdoor ska satsa 10 miljoner kronor, eller vad det nu kan kosta för 
att förbättra sin finansiella rapportering på internet�. Samtidigt påpekar Ragnå, som i det här 
avseendet representerar ett stort börsbolag, att finansiell rapportering och marknadsföring är 
ett lågbudgetalternativ av olika IR-aktiviteter och att det är ett sätt för att nå ut med 
information till väldigt många potentiella investerare. Han påpekar att mindre bolag generellt 
sett får mindre massmedial uppmärksamhet och att det därmed är möjligt att finansiell 
rapportering på internet kanske är ännu viktigare för dem. Thomas Elofsson menar att mycket 
av den kritik som han i intervjun framför egentligen inte skulle vara speciellt kostsamt för 
bolaget att rätta till. Till exempel anser han att det borde finnas en finansiell kalender på 
hemsidan och att kontaktinformationen borde förbättras.  
 
Stockholmsbörsens krav avseende finansiell rapportering på internet specificeras i 
noteringsavtalet. Genom att analysera Fenix Outdoors nuvarande finansiella rapportering på 
internet kan man konstatera att bolaget idag i viss mening bryter mot noteringsavtalet. I 
noteringsavtalet står det uttryckligen att de noterade bolagen ska ha en särskild avdelning för 
bolagsstyrning, vilket Fenix Outdoor idag inte har. Aktiemarknadens informationskrav 
stämmer väl överens med vad man inom redovisningsteorin brukar kalla redovisningens 
kvalitativa egenskaper. Stockholmsbörsens rekommendationer grundar sig i 
redovisningsteorins utgångspunkt om att redovisningen måste vara relevant. I begreppen 
fullständig och aktuell finns en direkt koppling till vad man inom redovisningsteorin brukar 
kalla redovisningens kvalitativa egenskaper. Rekommendationernas övriga rubriker har en 
tydlig koppling till intressenternas informationsbehov, vilket också det är en mycket 
avgörande faktor inom redovisningsteorin.  
 
Smith menar att man bör ställa sig frågan om på vilket sätt redovisningen bör vara utformad 
för att på bästa sätt tillfredsställa användarnas informationsbehov. Han påpekar också att olika 
intressenter har olika behov. När Stockholmsbörsen utformat sina rekommendationer 
avseende finansiell rapportering på internet så är kopplingen till redovisningsteorin helt 
uppenbar. Rekommendationerna är utformade utifrån användarnas behov, vilket kan likställas 
med aktiemarknadens behov. Man har helt enkelt utgått från analytikers, förvaltares, 
aktieägares samt potentiella aktieägares behov då man formulerat sina rekommendationer.  
 
Genom att jämföra de intervjuer som genomförts i samband med den här uppsatsen, med 
Stockholmsbörsens allmänna rekommendationer samt Hallvarsson & Halvarssons 
marknadsundersökning så kan man konstatera att rekommendationerna i mycket stor 
utsträckning lever upp till dess verkliga syfte � att helt enkelt tillfredsställa de olika 
intressenternas krav och behov. Informationsanvändarna måste helt enkelt kunna använda 
redovisningen utifrån dess kvalitativa egenskaper. Informationen måste vara relevant, 
tillförlitlig och jämförbar.  
 
Bortsett från tidsbrist och okunskap om Stockholmsbörsens regler och rekommendationer, är 
den främsta anledningen till varför Fenix Outdoors finansiella rapportering ser ut som den gör 
idag att man anser att det vore mycket kostsamt att utveckla sin hemsida. Man ser helt enkelt 
inte att nyttan skulle överstiga kostnaden, vilket är en grundläggande restriktion inom 
redovisningsteorin [Smith, 2000 s. 167]. Enligt den här analysen är det dock en 
missuppfattning. Att få en fullständig finansiell kommunikation på internet, som 
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tillfredsställer aktiemarknadens behov, är tvärt om ett mycket billigt sätt att nå ut till väldigt 
många potentiella intressenter. Utifrån uppsatsens undersökning framgår att Fenix Outdoors 
hemsida administreras av ett externt webbkonsultföretag (som medvetet ej namnges i den här 
uppsatsen). Detta innebär att Fenix Outdoor trots allt lägger ner pengar på sin hemsida. Idag 
finns publiceringsverktyg som gör att en användare med normal datakunskap mycket enkelt 
kan administrera en hemsida på egen hand. Därför är det rimligt att ifrågasätta om Fenix 
Outdoor verkligen får valuta för sina pengar hos det nuvarande webbkonsultföretaget. Det 
gäller helt enkelt att använda hemsidan på rätt sätt � så att den blir en effektiv 
kommunikationskanal.  
 

5.1. Normativ modell för finansiell kommunikation på internet.  

Utifrån den empiriska studien samt utifrån relevant teori är den här uppsatsens målsättning att 
presentera en normativ modell för finansiell kommunikation på internet. Denna modell är 
tänkt att fungera som ett vägledande instrument till hur företag bör utforma sina hemsidor för 
att kommunicera finansiell och annan aktiepåverkande information så att hemsidan blir en 
effektiv kommunikationskanal. Det är inte fråga om en teknisk beskrivning utan mer sätta 
fokus på internet som kommunikationsmedel i ett socialt sammanhang.  
 
Genom att utgå från modellen ska det vara möjligt att på ett rationellt sätt konstruera en 
hemsida som lever upp till Stockholmsbörsens krav. Detta är dock ett problemområde i sig 
eftersom börsens regler avseende finansiell kommunikation på internet inte tycks korrelera 
med aktiemarknadens informationsbehov och förväntningar. Modellen måste således utvidgas 
och på motsvarande sätt kunna användas som vägledning till hur företag bör utforma sin 
finansiella kommunikation på internet på ett sätt som tillfredsställer aktiemarknadens behov. 
Hemsidan bör då i större utsträckning kunna användas som ett effektivt 
kommunikationsmedel och därmed bli en effektiv kommunikationskanal för Investor 
Relations. Detta innebär alltså att en normativ modell för detta ändamål måste ha två olika 
inriktningar. En med utgångspunkt ur Stockholmsbörsens regelverk, där noteringsavtalet i 
princip är den enda teoretiska förankringen. Den andra utgångspunkten har betydligt högre 
teoretisk förankring och modellens komponenter identifieras utifrån relevant IR-teori och 
utifrån övergripande redovisningsteoretiska resonemang.  
 
Nedan presenteras modellens struktur följt av en utförlig förklaring av modellens olika delar.  
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5.1.1. Syfte och utgångspunkt 

Modellens utformning innebär att man bör inleda med att definiera syftet med bolagets 
finansiella kommunikation på internet. Enligt modellen ovan är det rimligt att definiera två 
olika huvudsyften och man bör göra en avvägning mellan dessa. Dels kan det primära syftet 
vara att bolagets hemsida ska uppfylla Stockholmsbörsens krav avseende finansiell 
kommunikation på internet. Alternativt så kan syftet vara att tillfredsställa aktiemarknadens 
informationsbehov, vilket alltså innebär att hemsidan då ska fungera som en viktig del i 
bolagets Investor Relations-arbete. Om syftet är det förstnämnda, alltså att uppfylla börsens 
regler, är således målsättningen analog med utgångspunkten. Man utgår då från gällande 
regelverk för att uppfylla detsamma. Om syftet istället är att tillfredsställa aktiemarknadens 
behov innebär det att företaget inte utgår från regelverket. Utgångspunkten blir istället en rad 
kvalitativa faktorer som i kombination med verifierbar information i form av ekonomiska 
rapporter, ska leda till målsättningen att tillfredsställa aktiemarknadens intressenter och 
dessutom marknadsföra bolaget på den finansiella marknaden. Detta ska i sin tur naturligtvis 
leda till att börsens regelverk uppfylls, men utgångspunkten gör att utformningen styrs av 
informationsanvändarna snarare än av regelverket.  
 

Syfte

Uppfylla Stockholmsbörsens regler? Tillfredsställa aktiemarknadens behov?

Avvägning/utgångspunkt

- Finansiella rapporter 

- Pressmeddelanden 

- Bolagsstyrning 

Kvalitativa faktorer 

Verifierbar information 

Prognos- och beslutsunderlag 

Praktisk utformning 

Finansiell marknadsföring 

Uppfylla Stockholmsbörsens krav 
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5.1.2. Uppfylla Stockholmsbörsens regler 

Om ett företag vid utformning av sin finansiella kommunikation på internet bestämmer sig för 
att syftet med bolagets hemsida är att uppfylla Stockholmsbörsens krav blir utgångspunkten 
för utformningen som sagt analog med målsättningen. Grundkravet är att bolaget har en egen 
hemsida på internet där all offentliggjord information från bolaget till aktiemarknaden finns 
tillgängligt med minst tre års historik. Vilken typ av information som omedelbart måste 
offentliggöras har beskrivits under rubriken Informationsskyldighet i kapitel 3 (3.3.1) där det 
också förklaras att offentliggjord information �snarast möjligt� ska finnas tillgänglig på 
bolagets hemsida. [Stockholmsbörsens noteringsavtal 2005-07-01, bilaga 1] 
 
Genom att utgå från Stockholmsbörsens regler blir utformningen av bolagens finansiella 
kommunikation på internet relativt enkel. I modellen som presenteras ovan beskrivs tre 
huvudpunkter som enligt regelverket bör finnas på bolagets hemsida.  
 

 
 

Finansiella rapporter och pressmeddelanden 
 
Stockholmsbörsens regelverk anger att samtliga finansiella rapporter såsom delårsrapporter, 
bokslutskommunikéer och årsredovisningar måste finnas tillgängliga på bolagets hemsida så 
snart som möjligt och dessutom med minst tre års historik. All övrig information som ska 
offentliggöras måste finnas tillgänglig enligt samma premisser i form av pressmeddelanden. 
Noteringsavtalet reglerar inte i detalj hur finansiella rapporter och pressmeddelanden ska 
presenteras på internet men den naturliga utformningen torde bli att presentera dem i 
kronologisk ordning under en rubrik kallad �Finansiella rapporter och pressmeddelanden� 
alternativt under två separata rubriker för att skilja dem åt. I noteringsavtalet regleras däremot 
i detalj hur de ekonomiska rapporterna ska utformas, men detta är inget som är specifikt för 
kommunikation på internet utan detaljregleringen gäller rapporterna i sig. [Ibid] 
 
Bolagsstyrning 
 
Enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal ska samtliga börsnoterade bolag ha en särskild 
avdelning för bolagsstyrning på sin hemsida. Denna punkt är till skillnad från finansiella 
rapporter och pressmeddelanden relativt detaljstyrd och informationen ska vara uppdaterad 
inom en vecka från det att eventuella förändringar blir kända för bolaget. Information som ska 
finnas under rubriken Bolagsstyrning är:  
 

- Om och i så fall vilken kod för bolagsstyrning som bolaget tillämpar.  
- Aktuell styrelsesammansättning med information om hur länge varje ledamot ingått i 

bolagets styrelse, huvudsysselsättning och andra väsentliga styrelseuppdrag.  
- Information om VD och stämmovalda revisorer.  
- Aktuell bolagsordning.  
- Redogörelse för föregående räkenskapsårs styrelsearbete.   

 
Sammanfattning 
 

- Finansiella rapporter 

- Pressmeddelanden 

- Bolagsstyrning 
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För att uppfylla Stockholmsbörsens regler avseende finansiell kommunikation på internet 
krävs det först och främst att bolaget har en egen hemsida. Innehållsregleringen på hemsidan 
kan delas upp i tre huvudpunkter; Finansiella rapporter, Pressmeddelanden och 
Bolagsstyrning. Genom att utgå från börsens krav kan ett börsnoterat bolag således utforma 
sin finansiella kommunikation på internet och därmed på ett relativt enkelt sätt leva upp till 
börsens regler. Man bör dock i detta sammanhang fråga sig vilken funktion bolagets hemsida 
är tänkt att fylla? Denna frågeställning blir central eftersom att uppfylla börsens krav inte 
innebär att bolaget lever upp till aktiemarknadens informationsbehov och förväntningar.  
 
Utifrån Stockholmsbörsens regelverk kan man med hjälp av modellens tolkning strukturera 
bolagets finansiella kommunikation på internet enligt följande rubriker och underrubriker i 
form av ett menysystem.  
 

Principen bygger på att bolaget samlar all information som 
regleras i noteringsavtalet under en gemensam huvudrubrik 
eller sida, i exemplet till vänster kallad Investor Relations. 
Detta krävs dock enbart då den aktuella hemsidan parallellt 
fyller någon annan funktion än just Investor Relations, vilket 
vanligen är fallet då företag ofta använder sin hemsida i till 
exempel marknadsföringssyfte [Chen, 2005 s. 2]. 
 
Med utgångspunkt ur modellen bör en hemsida, vars syfte är 
att uppfylla börsens regelverk, innehålla ett menysystem 
enligt mallen till vänster och information därefter. Mallens 
form eller funktion är i sig inte relevant utan det centrala är att  
informationen som presenteras i menyn till vänster verkligen 
finns tillgänglig på bolagets hemsida.  
 
Om ett bolag i en eller annan form använder sig av modellens 
menyförslag och utformar sin finansiella kommunikation på 
internet därefter, kommer bolaget temporärt att uppfylla 
Stockholmsbörsens regelverk. Innebörden av att regelverket 
endast uppfylls temporärt hänger samman med att 

informationen fortlöpande måste uppdateras. Informationen måste helt enkelt vara aktuell och 
kopplingen till det redovisningsteoretiska begreppet relevans som beskrivits tidigare är 
uppenbar. Att redovisningen ska vara relevant innebär att redovisningen ska vara användbar 
för beslutsfattande, vilket i sin tur förutsätter att redovisningen är begriplig och aktuell. Detta 
medför att företagens hemsidor endast kan sägas uppfylla Stockholmsbörsens krav så länge de 
fortlöpande uppdateras. I Stockholmsbörsens noteringsavtal anges två tidsregler som reglerar 
innebörden av att informationen på internet ska vara aktuell. Den första regeln anger att 
offentliggjord information �snarast möjligt� ska finnas tillgänglig på bolagets hemsida och det 
är således fråga om en subjektiv bedömning enligt god redovisningssed. Stockholmsbörsens 
rekommendationer ger dock en uppfattning om vad som egentligen menas med �snarast 
möjligt�, då man anger att för kurspåverkande pressmeddelanden och rapporter är det en fråga 
om sekunder eller möjligtvis minuter [Stockholmsbörsens allmänna råd, 4.2]. Att 
aktiemarknaden förväntar sig att hemsidor uppdateras snabbt bekräftas av den här uppsatsens 
kvalitativa undersökning, där samtliga respondenter just påpekar att god finansiell 
kommunikation på internet innefattar att informationen uppdateras snabbt.  
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5.1.3. Tillfredsställa aktiemarknadens behov 

Som modellen är utformad innebär det alltså att man bör inleda med att definiera vilket syfte 
bolagets hemsida ska fylla. Om ett företag vid utformningen av sin finansiella kommunikation 
på internet anser att hemsidan ska vara en viktig del av företagets Investor Relations-arbete 
bör man enligt den normativa modellen välja en annan utgångspunkt, än om man endast har 
som syfte att uppfylla Stockholmsbörsens regler.  
 
Tillvägagångssättet för att utforma 
finansiell kommunikation på internet 
som tillfredsställer aktiemarknadens 
behov och som ser hemsidan både som 
ett hjälpmedel och som en kanal för 
finansiell marknadsföring, illustreras av 
modellens högra sida. 
 
Istället för att utgå från 
Stockholmsbörsen regelverk bör man 
enligt modellen utgå från en rad 
kvalitativa faktorer som ska leda till 
målsättningen att tillfredsställa 
aktiemarknadens intressenter och 
dessutom marknadsföra bolaget på den 
finansiella marknaden. Naturligtvis ska 
detta även leda till att börsens regelverk 
uppfylls, men utgångspunkten gör att 
utformningen styrs av 
informationsanvändarna snarare än av 
regelverket. Hemsidan ska alltså fungera 
som en effektiv kommunikationskanal 
för att förmedla finansiell information.  
 
Kvalitativa faktorer 
 
När man betraktar ett företags finansiella kommunikation på internet som en resurs för 
Investor Relations måste man vara införstådd i vad IR egentligen handlar om. Primärt handlar 
IR om att bistå kapitalmarknaden [Marcus, Wallace, 1997 s. 13]. Ur denna synvinkel är 
företagens hemsidor att betrakta som en servicefunktion som ska tillfredsställa 
aktiemarknadens informationsbehov. Man bör dock vara införstådd i att IR också är en 
funktion för att marknadsföra bolaget på den finansiella marknaden.  
 
Betydelsen av begreppet kvalitativa faktorer i den normativa modellen handlar om att 
användarna har ett informationsbehov som grundar sig i att de använder redovisningen som 
underlag för att kunna fatta välgrundade beslut. Dessa beslut gäller dock framtiden. 
Investerare är intresserade av prognoser över framtida utdelning och värdeökning på aktien 
samt vilken risk som investeringen är förknippad med. Eftersom historisk finansiell data är 
det enda man med säkerhet känner till och kan verifiera, så utgör redovisningen en mycket 
viktig del av prognosunderlaget. Det är dock orimligt att tro att finansiella rapporter som enda 
underlag kan användas för att göra prognoser över den framtida utvecklingen. I investerarnas 
prognosunderlag måste därför en mängd kvalitativa faktorer och bedömningar ingå, såsom 
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bedömningar av företagsledning, affärsidé, tillverkning och personal samt bransch- och 
konjunkturdata. [Smith, 2000 s. 19]  
 
Precis som redovisningsteorin gör gällande framgår av den här uppsatsens kvalitativa 
undersökning att det respondenterna saknar hos bolaget som undersökningen baseras på är 
kvalitativ information. Man vill helt enkelt ta del av och få information om bolagets 
långsiktiga strategier och mål. Vidare menar man att hemsidan ska hjälpa besökaren att skaffa 
sig en överblick av koncernen och dess olika dotterbolag genom en grundlig 
företagspresentation. Dessutom saknar man beskrivningar av företagets olika varumärken och 
affärsområden samt en presentation av bolagets ledning och styrelse. En stor del av 
intressenternas analytiska arbete baseras alltså på icke mätbara och abstrakta faktorer, såsom 
bedömningar av företagets ledning och företagets förmåga att sätta upp mål för den egna 
verksamheten, samt inte minst att följa upp dessa mål [Marcus, Wallace, 1997 s. 14].  
 
I undersökningen framgår vidare att Handelsbanken har relativt omfattande finansiell 
kommunikation och information på internet. Handelsbankens strategi är att genom sin 
hemsida besvara så många frågor som möjligt och tillgodose så många behov som möjligt. 
Kopplingen till redovisningsteorins kvalitativa egenskaper är uppenbar � Handelsbanken är 
med sin IR-strategi införstådd i att olika intressenter har olika informationsbehov och dessa 
informationsbehov varierar även mellan individer inom en och samma grupp [Artsberg, 2003 
s. 167].  
 
Verifierbar information 
 
Betydelsen av begreppet verifierbar information i den normativa modellen handlar till stor del 
om extern redovisning. Innebörden är att all ekonomisk verifierbar information i form av 
olika finansiella rapporter ska presenteras och kommuniceras på ett sätt som enligt 
redovisningsteorin kan klassificeras som relevant, tillförlitligt och jämförbart [Artsberg, 2003 
s. 169]. Detta är egentligen inga kriterier som är unika för finansiell kommunikation på 
internet, utan redovisningens kvalitativa egenskaper ska beaktas och tillfredsställas då den 
aktuella ekonomiska rapporten produceras. Internet är i detta sammanhang en kanal för att 
kommunicera dessa ekonomiska rapporter � som förhoppningsvis redan producerats utifrån 
god redovisningssed.  
 
I denna del av den normativa modellen är dock några redovisningsteoretiska resonemang av 
stor vikt. Grundkravet är att de finansiella rapporterna är aktuella och att de dessutom är 
begripliga. Ekonomiska rapporter ska publiceras på hemsidan så fort de blir offentliggjorda 
[Stockholmsbörsens noteringsavtal 2005-07-01, bilaga 1] och dessutom på ett begripligt sätt. 
Vidare bör man publicera finansiella rapporter på internet på ett sätt så att olika rapporter är 
jämförbara med varandra. Enligt den normativa modellen är det således bra om alla 
finansiella rapporter publiceras utifrån en likvärdig layout och i ett likvärdigt format.  
 
Prognos- och beslutsunderlag 
 
Begreppet prognos- och beslutsunderlag är den normativa modellens mest centrala punkt. Om 
man har som syfte att på internet tillfredsställa aktiemarknadens intressenter och använda sin 
hemsida som en effektiv kommunikationskanal, bör man se till att informationen som 
kommuniceras på hemsidan präglas av relevans, vilket innebär att den ska vara användbar för 
beslut och prognoser.  
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I den normativa modellen strävar man alltså efter att den finansiella kommunikationen på 
internet ska kunna användas som prognos- och beslutsunderlag. I modellen är dock begreppet 
egentligen inget steg i sig själv, utan istället är det ett steg som är tänkt att uppnås genom att 
de två första stegen i modellen uppfylls. Tanken illustreras av nedanstående figur: 
 

 
 
Intressenterna har ett grundläggande behov av verifierbar ekonomisk information såsom till 
exempel finansiella rapporter. Denna information är i sig själv dock inte tillräcklig för att 
kunna användas som prognos- och beslutsunderlag. För att informationen ska kunna 
tillfredsställa intressenternas behov måste den kompletteras med information om olika 
kvalitativa faktorer. Den verifierbara informationen och den kvalitativa informationen är 
således ömsesidigt beroende av varandra och i kombination med varandra blir informationen 
användbar som prognos- och beslutsunderlag.  
 
Praktisk utformning 
 
Steget som i den normativa modellen benämns som praktisk utformning handlar om hur en 
hemsida praktiskt bör utformas för att kunna fylla en viktig funktion i det aktuella företagets 
IR-arbete. Man bör i modellens samtliga steg ha hemsidans praktiska utformning i åtanke. En 
lyckad tillämpning av modellen som helhet bör således leda till att företagets finansiella 
kommunikation överlag blir lättillgänglig, överskådlig och funktionell.  
 
Genom att analysera och jämföra den här uppsatsens kvalitativa undersökning med 
Stockholmsbörsens allmänna rekommendationer samt Hallvarsson & Halvarssons 
marknadsundersökning, kan man konstatera att börsens rekommendationer i mycket stor 
utsträckning lever upp till dess verkliga syfte � att tillfredsställa aktiemarknadens behov och 
förväntningar. Då man arbetar med finansiell kommunikation på internet bör det således vara 
näst intill obligatoriskt att ta del av Stockholmsbörsens allmänna rekommendationer. Enligt 
den normativa modellens utformning är tanken dock inte att samtliga rekommendationer 
nödvändigtvis ska tillfredsställas. Det gäller istället att göra en bedömning där den eventuella 
arbetsinsatsen vägs in. För att hemsidan ska kunna bli en effektiv kommunikationskanal gäller 
det att kostnaden för att producera den inte bör överstiga nyttan av densamma.  
 
Den empiriska undersökningen visar dock att många konkreta önskemål som framkom 
egentligen kräver förhållandevis små arbetsinsatser. Dessutom kan dessa funktioner ibland till 
och med innebära en besparing för det aktuella företaget. Genom att till exempel upplysa sina 
aktieägare att de via en beställningsfunktion på hemsidan kan ange om de vill ha tryckta 
versioner av bolagets årsredovisningar, minskar sannolikt kostnaderna för att producera dessa 
årsredovisningar. Som exempel kan nämnas att endast 34 000 av Handelsbankens drygt 
115 000 aktieägare aktivt valt att få den tryckta versionen av årsredovisningen.  
 
Ytterligare exempel på konkreta önskemål som kräver små arbetsinsatser är 
prenumerationstjänster på pressmeddelanden från det aktuella bolaget. En sådan funktion 
uppskattas troligen i ännu större utsträckning av aktieägare i mindre bolag, eftersom dessa 
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generellt får mindre massmedial uppmärksamhet. Vidare är begreppet tillgänglighet 
återkommande både i den här uppsatsens undersökning samt i Stockholmsbörsens 
rekommendationer. För att hemsidan ska fungera som en effektiv kommunikationskanal krävs 
det att det via hemsidan enkelt går att ta kontakt med nyckelpersoner inom det aktuella 
bolaget.  
 
Ur undersökningen framgår vidare att respondenterna anser att företaget som fallstudien 
baseras på bör publicera sin hemsida även i en engelsk version, trots att ingen av 
respondenterna själva har något behov av det. Anledningen är att man menar att bolaget ur ett 
kapitalmarknadsperspektiv missgynnar eventuella utländska investerare. I detta sammanhang 
gäller det återigen att göra en bedömning om nyttan av att producera informationen överstiger 
kostnaden för densamma. Man bör enligt modellens inledande steg dock ta med i 
avvägningen att ett grundläggande krav inom redovisningen är att den ska vara begriplig. Om 
informationen enbart publiceras på svenska innebär det sannolikt att en stor del potentiella 
utländska investerare inte kan betraktas som just potentiella investerare.  
 
Vad gäller resonemanget där kostnaden ställs mot nyttan framgår i den empiriska 
undersökningen att internet som kommunikationsmedel är en mycket kostnadseffektiv och 
lättillgänglig kanal för att nå ut med information till väldigt många potentiella intressenter. 
Dock skiljer sig uppfattningarna hos respondenterna markant om hur stor kostnaden skulle bli 
för att utforma en hemsida som tillfredsställer aktiemarknadens behov.  
 
Finansiell marknadsföring  
 
Modellens sista steg handlar om att ett företags IR-funktion inte enbart ska ses som en 
informations- och servicefunktion åt intressenterna. Effektiv finansiell kommunikation bör ha 
inslag av finansiell marknadsföring. Det handlar helt enkelt om det faktum att börsnoterade 
bolag tävlar med andra bolag om investerarnas pengar och därmed alltså om investerarnas 
förtroende [Edenhammar, Jakobson, Wachtmeister, 2001 s. 120]. En stor del av detta steg 
återfinns egentligen i punkten kvalitativa faktorer. Precis som att ett företags affärsidé hjälper 
det att utvecklas både internt och externt torde gälla att tydliga målsättningar och strategier 
hjälper företaget att utvecklas. Därefter är det naturligtvis upp till aktiemarknaden att bedöma 
dessa strategier.  
 
Sammanfattning  
 
Om man vid utformningen av finansiell kommunikation på internet vill att hemsidan ska vara 
en viktig del av företagets Investor Relations-arbete, bör man enligt den här analysen välja 
modellens högra sida. Istället för att utgå från Stockholmsbörsens regelverk föreslår den 
normativa modellen att man ska utgå från en föreställning om att kvalitativ information 
tillsammans med verifierbara ekonomiska rapporter ska leda fram till att intressenterna 
erhåller information som kan användas som besluts- och prognosunderlag. En central 
föreställning är alltså att ekonomiska rapporter som beskriver vad som tidigare har skett inte 
självständigt kan användas som prognosunderlag för framtiden.  
 
En lyckad tillämpning av modellen som helhet bör således leda till att företagets finansiella 
kommunikation överlag blir lättillgänglig, överskådlig och funktionell. Genom att ta till sig 
den normativa modellens stegvisa men övergripande resonemang, bör en hemsida för 
finansiell kommunikation kunna utformas på ett sätt som gör den till en effektiv 
kommunikationskanal. Genom att utgå från modellen anser jag som konsult att det på ett 
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kostnadseffektivt sätt är möjligt att utveckla Fenix Outdoors finansiella kommunikation på 
internet så att det på sikt ökar bolagets trovärdighet som börsbolag. Med modellen som grund 
kommer sannolikt aktiemarknadens informationsbehov tillgodoses i högre utsträckning, vilket 
förhoppningsvis skapar förutsättningar för högre likviditet och större ägarspridning i bolagets 
aktie.  
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6. Slutsatser 

Utifrån den här studien kan man konstatera att de börsnoterade bolagens enskilda hemsidor 
generellt sett är en mycket lättillgänglig och viktig kanal för finansiell kommunikation till 
aktiemarknaden.  
 
Eftersom mindre bolag får mindre massmedial uppmärksamhet ökar incitamenten för att dessa 
bolag borde satsa mer resurser på att utveckla sin finansiella kommunikation på internet. En 
anledning till varför vissa företag väljer att inte göra det, beror sannolikt på en överdriven 
uppfattning om de eventuella investeringarnas omfattning.  
 
Företagens hemsidor är sannolikt inte den mest avgörande faktorn för att få en potentiell 
intressent att bli aktieägare i ett bolag på kort sikt. Däremot är de börsnoterade bolagens 
hemsidor ett mycket viktigt komplement till dess övriga IR-aktiviteter, aktiemarknaden 
förväntar sig och kräver helt enkelt att en viss typ av information och service ska finnas på 
hemsidorna.  
 
Stockholmsbörsens allmänna rekommendationer om finansiell kommunikation på internet 
lever i mycket hög utsträckning upp till syftet att försöka tillfredsställa de olika 
intressenternas behov och krav. Däremot korrelerar inte börsens regler med aktiemarknadens 
behov.  
 
Med hjälp av en relevant teoretisk referensram och med utgångspunkt i den här kvalitativa 
fallstudien, har en normativ modell för finansiell kommunikation på internet formulerats. 
Denna modell är tänkt att fungera som ett vägledande instrument till hur företag bör utforma 
sina hemsidor för att kommunicera finansiell och annan aktiepåverkande information så att 
hemsidan blir en effektiv kommunikationskanal.  
 
Enligt modellen är det rimligt att definiera två olika huvudsyften och man bör göra en 
avvägning mellan dessa. Dels kan det primära syftet vara att bolagets hemsida ska uppfylla 
Stockholmsbörsens krav avseende finansiell kommunikation på internet. Alternativt så kan 
syftet vara att tillfredsställa aktiemarknadens informationsbehov, vilket då innebär att 
hemsidan ska fungera som en viktig del i bolagets Investor Relations-arbete. Om syftet är det 
förstnämnda, alltså att uppfylla börsens regler, är således målsättningen analog med 
utgångspunkten. Man utgår då från gällande regelverk för att uppfylla detsamma, vilket 
illustreras av modellens vänstra sida.  
 
Om syftet istället är att tillfredsställa aktiemarknadens behov innebär det att företaget inte 
utgår från regelverket. Utgångspunkten blir istället en rad kvalitativa faktorer som i 
kombination med verifierbar information i form av ekonomiska rapporter, ska leda till 
målsättningen att tillfredsställa aktiemarknadens intressenter genom att informationen de 
tillhandahåller kan användas som besluts- och prognosunderlag. Detta ska i sin tur naturligtvis 
leda till att börsens regelverk uppfylls, men utgångspunkten gör att utformningen styrs av 
informationsanvändarna snarare än av regelverket.  
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