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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens syfte är att erhålla en förståelse för hur olika intressenter (företags 
Investor relations-avdelning, analytiker, media) på kapitalmarknaden tänker och 
agerar gällandes att stabilisera ett företags aktiekurs med stöd av Investor relations 
(IR). Det är även intressant att belysa och erhålla en bred förståelse gällande 
intressenternas handlande och hur deras beteende kan tänkas påverka en aktiekurs.  
För att erhålla en god empiri användes en kvalitativ metod med sex personliga 
intervjuer. Respondenterna utgörs av två börsnoterade företags IR-avdelning, Hennes 
& Mauritz (H&M) och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Vidare intervjuades 
två analytiker som analyserar de nyss nämnda företagen. Analytikerna arbetar på 
Handelsbanken respektive Carnegie. Därefter intervjuades en ekonomijournalist som 
är börskrönikör på Dagens Nyheter (DN) och som även skriver om detaljhandels-
branschen. Slutligen, för att erhålla en bredare information om ämnet genomfördes 
en intervju med IR-konsulter på Kreab.  
Teori hämtades till stor del från kommunikations- samt finansteoriområdet där 
litteratur, forskningsrapporter samt artiklar har använts.  
Efter att empirin sammanställdes, integrerades denna med teorin för att erhålla en 
analys samt slutsatser. Slutsatserna visar att det är möjligt att påverka en aktiekurs 
både upp och ner med stöd av IR. Däremot får det inte glömmas bort att syftet med 
IR är att erhålla en aktiekurs som avspeglar företagets rätta värde. Genom goda 
relationer samt transparent, konsekvent och ärlig informationsgivning kan företag 
erhålla förtroende bland kapitalmarknadens aktörer. En ytterligare slutsats är att om 
företag bland annat integrerar finansiell information, ledning och planer 
framgångsrikt bör det leda till att man värderar företaget rätt. Vidare kan det 
konstateras att individer ofta agerar orationellt och inkonsekvent vilket leder till en 
påverkan på aktiekursen. Denna beteendeprocess är inte alltid förutsägbar och bidrar 
till en osäkerhet på marknaden. Slutligen inser vi att individer tolkar samma 
information på olika sätt vilket kan få varierande effekter samt en påverkan på 
aktiekursen.  

Avslutningsvis vill vi tacka samtliga respondenter som har bidragit med sina 
kunskaper och trevliga bemötande. Vidare är vi tacksamma för god handledning från 
Claes Hägg och Håkan Preiholt.   
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1. INLEDNING 
Här diskuteras en inledande bakgrund och uppsatsens syfte och frågeställning 
belyses. Därefter förklaras ämnet Investor Relations (IR) och uppsatsens 
avgränsningar beskrives.  

1.1 Bakgrund 
Aktiehandeln började redan på 1100-talet i Frankrike och där användes så kallade 
�forward contracts� med handel inom vin, tyger och metaller (Tvede 2000:3). Sedan 
dess har ett antal bubblor och börskrascher förekommit bland annat på grund av 
förväntningar och individers beteende som kan benämnas som �behavioural 
finance�. Några verkliga kända exempel är tulpanhysterin i Holland på 1600-talet, 
börskraschen 1929, och IT-kraschen i början av 2000-talet (Anderson 2004:xiiif; 
Charkham 1999:123). Kapitalmarknaden har förändrats avsevärt de senaste 30 åren, 
vilket bland annat beror på den nya tekniken som har uppstått. En annan förändring 
är Stockholmsbörsen som steg med cirka 1 200 procent på 1980-talet. På grund av 
det ökade intresset för aktier och stigande kurser tillkom det nya bolag till 
börslistorna och trenden fortsatte att växa även under 1990-talet 
(Föreningssparbanken 2003:13). Under oktober år 2005 uppgick den totala 
aktieomsättningen till cirka 730 miljarder kronor och den genomsnittliga 
omsättningen per dag uppgick till cirka 35 miljarder kronor vilket tyder på en stor 
aktiehandel och börsaktivitet (Aktieomsättningen rekordhög i oktober, Dagens 
Nyheter, 2 november 2005). En av aktiemarknadens främsta uppgift för det svenska 
samhället är att erbjuda nytt kapital till nya investeringar och tillväxt 
(Föreningssparbanken 2003:33).  

Idag ses det som en trend att spara och investera, vilket bland annat beror på 
skattereformer och regleringar på marknaden som har underlättat för 
kapitalmarknaden. Orsaken till det är en ökad insyn och tillgång till väsentlig 
information (Charkham 1999:4). En ytterligare förklaring till trenden av aktieägande 
är utförsäljning av statliga företag som till exempel Telia och Nordbanken 
(Föreningssparbanken 2003:36). Statistik från SCB visar att antal aktieägare i 
befolkningen har minskat och den trenden ser ut att fortsätta. Däremot kan det 
konstateras att hushållens ägandeandel ökar och att det utländska ägandet står för den 
största andelen av värdet på aktier noterade på den svenska marknadsplatsen 
(Aktieägarstatistik, scb.se). 

Den nya teknologin har haft en stor påverkan i samhället och bidrar till att individer 
kan kommunicera med varandra på ett sätt som tidigare varit omöjligt. Individer kan 
idag utbyta information med både okända och kända människor (Kimmel 2004:xi). 
Ett resultat av det snabba informationsutbytet är mediernas ökade inflytande och 
betydelse för samhället (Larsson 2002:20). Den tekniska utvecklingen har det senaste 
seklet bidragit till framväxten av bland annat Internet, tidningar och TV. Synen på 
samhället och individer förändras och det betyder nya förutsättningar för en mängd 
olika fenomen i samhället, inte minst när det gäller företag och deras relationer till 
kapitalmarknadens intressenter. Begreppet relationsmarknadsföring blir ett viktigt 
redskap ur företagens perspektiv. Långsiktiga relationer med nuvarande och 
potentiella investerare krävs för att investerare skall behålla företagets aktier. Företag 
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önskar även erhålla kapital så det skapas en viss omsättning bland företagets aktier 
vilket bidrar till kortsiktiga relationer (Tuominen 1995:19ff). För att kunna 
expandera och växa är företag i behov av långfristigt kapital medan investerare i sin 
tur föredrar kortsiktigt kapital. Därför krävs det en fungerande andrahandsmarknad 
där individer kan sälja sina aktier. På detta sätt balanseras behovet mellan företagens 
långsiktighet och investerarnas kortsiktiga likvida placeringar (Föreningssparbanken 
2003:33f).  

1.2 Problemdiskussion 
Att inneha goda och interaktiva relationer med analytiker och mäklare blir 
betydelsefullt för företag (Tuominen 1995:19). Mäklarnas arbete består bland annat 
av försäljning och de träffar stora investerare (oftast fondbolag eller 
försäkringsbolag) samt ger goda råd om olika lönsamma investeringar. Eftersom 
mäklarna bör ha kunskap om olika branscher erhåller de stöd från så kallade sell 
side-analytiker som följer en bransch, företag eller ett geografiskt område. Dessa sell 
side-analytiker lämnar regelbundet rekommendationer (till exempel �köp�, �sälj� 
eller �behåll�) till nuvarande och potentiella kunder samt till mäklarna som agerar 
som säljare. Enligt Edenhammar har: �Analytikern � därför en avgörande roll för 
aktiens kursutveckling, omsättning och likviditet� (Edenhammar et al. 2001:25). En 
säljares och analytikers lön innehåller oftast en provision vilket innebär att en 
någorlunda fluktuerande börs bidrar till en god inkomst för denne. Med andra ord 
fokuserar han eller hon på handelsvolymen och spridningen av aktier och mindre 
fokusering på om aktien går upp eller ner som i sin tur inte skapar en omsättning etc. 
(Wallace 1997:41). De flesta aktieanalytiker har flera kontakter inom de företag de 
följer och baserar sina analyser bland annat på branschstatistik, allmän tillgänglig 
information samt kontakter med företagets kunder och leverantörer (Edenhammar et 
al. 2001:26). Ett flertal analytiker är aktiva aktieplacerare och arbetar ständigt i en 
omgivning med kortsiktiga förväntningar vilket leder till att analytikerna har en viss 
påverkan på aktiekursen. Analytikernas omdömen leder bland annat till att artiklar 
publiceras med titlar som �H&M nådde inte förväntningarna� (Affärsvärlden, 17 
oktober 2005). 
Relationer med journalister och media blir viktigt med hänsyn till mediernas 
genomslagskraft i dagens teknologiska samhälle. Från mediernas synvinkel krävs det 
att journalisten bör anse att en nyhet är intressant och speglar dennes egna intressen 
och samhällssyn. Det leder till att en journalist inte är objektiv vid valet av en nyhet. 
Å andra sidan skall journalister i sin yrkesroll agera objektivt. En bra nyhet som 
attraherar sin publik skall bland annat innehålla aktualitet, beröra många, utgöra en 
samhällsnyhet samt kända personer. För att uppnå det använder journalister sig av 
nyhetsvärden. Dessa nyhetsvärden förvandlar fakta till en berättelse och är något som 
skall locka läsarnas intresse. Nyhetsvärderingen styrs därmed oftast av mediernas 
filosofi och journalisternas egna åsikter (Andersson-Ek et al. 1998:17f).  
Diskussionen leder in på hur fenomenet rykten påverkas av det nya och snabba 
informationsutbytet. De flesta kommunikationsforskare trodde att den nya tekniken 
skulle dämpa ryktesbildning eftersom det nu skulle vara möjligt att tydliggöra 
oklarheter kring ett rykte. Istället blev det tvärtom. Rykten cirkulerar allt mer och de 
uppstår inte på grund av bristen av information, utan istället på grund av det ständiga 
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flödet av information som individen utsätts för (Kimmel 2004:xi). Rykten upprepas 
ofta på liknande sätt; först sätts ett rykte igång och sprids. Denna process breddas och 
når till slut en höjdpunkt, därefter avtar ryktet och splittras upp i mindre bitar. 
Slutligen upphör ryktet helt (Kapferer 1987:8). Ett verkligt exempel är en artikel med 
rubriken: �Aktieproffs skruvar upp bankprognoser� (Hammarström, Dagens Industri, 
30 augusti 2005). Ett annat exempel är en artikel som skriver om ett rykte gällande 
att bank x skall sälja bolag y. Hela banksektorn stärktes på grund av ryktet vilket 
ledde till en uppgång på Stockholmsbörsen (Dagens Industri, 16 september 2005).  

De flesta företag formulerar effektiva strategier för att hantera ryktesproblem, å 
andra sidan finns det inte ett garanterat sätt att hantera eller motverka rykten som kan 
påverka företaget (Kimmel 2004:xif; Kimmel 2004:134). Rykten kan påverka 
företaget med negativa effekter på dess varumärke, företagets pålitlighet, 
konsumentbojkotter, minska de anställdas jobbprestationer samt påverka den 
finansiella marknaden på lång sikt. Det omvända kan även ske, att rykten stärker ett 
företags position och ställning. Ryktesspridningar och dess effekter kan även leda till 
stora kursförändringar i aktien, både positivt och negativt (Kimmel 2004:4). 

Diskussionen och ovannämnda fakta visar hur kapitalmarknadens betydelse har vuxit 
de senaste åren vilket skapar nya effekter bland kapitalmarknadens olika intressenter 
och även omvärlden i stort. 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att erhålla en förståelse för hur olika intressenter (företags IR-
avdelning, analytiker, media) på kapitalmarknaden tänker och agerar gällandes att 
stabilisera ett företags aktiekurs med stöd av IR. Syftet kan därmed beskrivas som ett 
förståelseinriktat syfte. Det är även intressant att belysa och erhålla en bred förståelse 
gällande intressenternas handlande och hur deras beteende kan tänkas påverka en 
aktiekurs.  

1.4 Frågeställning 
Nedan beskrivs de specifika frågeställningarna som uppsatsen har för avsikt att 
besvara. Som tidigare nämnt består intressenterna av företags IR-avdelning, 
analytiker samt media: 

• Vi ämnar att skapa en förståelse för huruvida det är möjligt och om man kan 
påverka en aktiekurs med stöd av IR. 

• Vidare avser vi även att granska: Hur kan intressenters beteende påverka en 
aktiekurs? 
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1.5 Beskrivning av IR  
IR-funktionens uppgift är att förmedla en korrekt och tydlig bild av företaget till 
kapitalmarknaden samt skapa förtroende hos kapitalmarknaden och investerarna 
(Edenhammar et al. 2001:75).  
IR är ett relativt nytt men samtidigt ett kraftfullt fenomen som verkar på den 
finansiella marknaden. Utvecklingen av IR är mer utbrett i andra länder som till 
exempel i USA och England där IR ses som en trend och utgör en betydande del i 
företags verksamheter. De senaste åren har även svenska företag uppmärksammat IR 
och anammat allt mer till exempel USA:s utvecklade IR-funktioner (Stubbs 2003).  

Företag har insett att det krävs en skräddarsydd marknadsföring mot den finansiella 
marknaden som har förändrats på flera områden. Utvecklingen av marknadsförings-
apekten beror bland annat på att vi idag lever som tidigare nämnt i ett informations-
samhälle där tekniken har tagit över gamla rutiner och arbetssätt. Aktörer på 
marknaden har tillgång till ny information dagligen med hjälp av Internet som är den 
största källan (Stubbs 2003). Det bidrar till att företag tvingas uppdatera sina system 
och integrera nya tekniska lösningar snabbt för att kunna konkurrera med andra 
företag om investerarnas kapital (Marcus; Wallace 1997:5ff). Det är detta vad IR 
bland annat handlar om, att konkurrera på aktie- och kapitalmarknaden samt bland 
andra aktörer på den finansiella marknaden. Företag bör därför utmärka sig och agera 
skickligast på att bygga investerarnas förtroende som tillhör en av IR-funktionens 
viktigaste komponenter (Marcus; Wallace 1997:1).  

Diskussionen ovan leder in på huruvida företag har uppmärksammat innebörden av 
IR och samspelet med sin omgivning (Marcus; Wallace 1997:6). En förutsättning för 
att kunna bygga förtroendeingivande relationer med kapitalmarknadens aktörer är att 
den IR-ansvarige arbetar nära ledningen (Edenhammar et al. 2001:65). Företags 
kapitalmarknad kan ses som en målgrupp som består av flera olika individer som i 
sin tur har skilda åsikter och informationsbehov. Därför blir det betydande för företag 
att ständigt anpassa sig och skräddarsy information efter kapitalmarknadens aktörers 
olika behov och önskemål som består av bland annat: privata aktieägare, analytiker, 
fondmäklare, portföljförvaltare, mäklare, fondkommissionärer, banker, börsen samt 
betydelsefulla ekonomijournalister (Edenhammar et al. 2001:67).  

Informationsbehoven skiljer sig vanligtvis mellan de nuvarande och potentiella 
privata samt institutionella investerare och de nås genom olika kanaler. De privata 
nås genom mäklare samt media och de institutionella nås genom aktieanalytiker. 
Enligt Tuominen har aktieanalytikerna den viktigaste rollen gällande påverkan inom 
IR. Därför anordnar företag träffar för analytikerna vilket bidrar till att dessa erhåller 
en korrekt och god information om företagen som underlättar analytikernas 
analysarbete. En analytikers arbete består som tidigare nämnt av undersökningar, 
förslag på köp- eller säljrekommendationer av aktier. Dessa finansiella rapporter 
används därefter ofta av fondmäklare och andra intressenter som i sin tur fattar egna 
investeringsbeslut.  

Som tidigare nämnt kontaktas ofta analytikerna av journalister från olika ekonomi- 
och branschtidningar och som därefter påverkar privata och institutionella investerare 
genom ett medium (Tuominen 1995:25f). Den främsta källan är dock 
årsredovisningen som anses vara den mest användbara källan till avgörande 
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information för de flesta målgrupper (Stubbs 2003, Tuominen 1995:35). En 
undersökning utförd av NIRI, den amerikanska IR-föreningen, visar att dess 
medlemmar tillbringar en stor del av sin arbetstid med att producera och förebereda 
presentationer för analytiker och portföljförvaltare samt organisera studieresor för 
dessa (Edenhammar et al. 2001:68).  

1.6 Avgränsningar 
Kapitalmarknaden består som sagt av ett antal intressenter som uppsatsen inte ämnar 
fokusera på, såsom fondmäklare, portföljförvaltare, mäklare, fondkommissionärer, 
buy side-analytiker och andra aktieanalytiker. Istället fokuseras det på, endast som 
tidigare nämnt, ekonomijournalister (media), sell side-analytiker, börsnoterade 
företags IR-funktioner. Vidare avser uppsatsen inte att belysa till exempel 
makrofaktorer, som även kan påverka jämviktstillståndet hos en aktiekurs, dessa 
faktorer tas det inte hänsyn till i uppsatsen eftersom det blir ett alltför krävande och 
omfattande arbete.  
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2. METOD OCH MATERIAL 
I metodkapitlet beskriver vi uppsatsens tillvägagångssätt samt en belysning av det 
vetenskapliga synsättet och metod som används. Vidare ges en beskrivning av 
datainsamlingen och urval av respondenter. Slutligen diskuteras begreppen 
reliabilitet, validitet samt metodproblem och källkritik.  

2.1 Tillvägagångssätt 
Först söktes ett intressant och aktuellt problemområde och utefter detta formulerades 
uppsatsens frågeställning. Därefter letades relevant litteratur kring ämnet och 
metoden. Datainsamling skedde främst genom Internet där artiklar har använts, men 
även böcker från bibliotek och rapporter utgjorde en god informationskälla. Utöver 
dessa sekundärkällor genomfördes även sex personliga intervjuer som skedde genom 
så kallade bekvämlighets- och kedjeurval. Till metodavsnittet (med ett mestadels 
kvalitativt innehåll) utgjorde ett antal forskningsböcker en god grund för belysning 
om vilka metoder tillämpningsarbetet har använt. Resultatet från de personliga 
intervjuerna sammanställdes och presenterades. Teoriavsnittet härstammar till stor 
del från kommunikations- samt finansteoriområdet och de utvalda teorierna anses 
lämpligast att besvara forskningsfrågan med hänsyn till sammanhanget och därefter 
integrerades teorierna med resultatet. Dessa delar, teori och resultat, utgjorde en 
grund för en reflekterande analys. Slutligen konstaterades ett antal slutsatser som 
avslutningsvis reflekterades och idéer på vidare forskning formulerades. 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Hermeneutiken är ett brett forskningsområde med olika inriktningar och relevanta 
sektioner kommer att belysas som därmed kan appliceras på uppsatsen.  

Det är frågeställningen i en uppsats som bör styra valet av metod och det 
vetenskapsperspektiv som kommer att genomsyra uppsatsens processer. Ämnet IR 
och uppsatsens syfte är ett relativt komplext ämne. Det leder till att ett holistiskt 
perspektiv bör användas eftersom att endast undersöka enstaka fenomenen bidrar till 
felaktiga resultat. Istället krävs det att ha en förståelse för hur fenomen hänger 
samman. Diskussionen leder in på motivering till valet av den huvudsakliga 
forskningsmetod som används i uppsatsen, hermeneutiken, vilket innebär en 
förståelseinriktad forskningsansats (Nyström 2002). Tolkningar och förståelse är 
viktiga element inom hermeneutiken. Denna forskningsansats rör sig även mellan 
förståelse och förförståelse samt förklaring och förståelse. En vidareutveckling har 
även skett rörande empati, vilket innebär att leva sig in i andra individers handlande, 
tänkande etc. Med hjälp av fantasin bör forskaren låtsas vara de studerade aktörerna 
och därmed kunna skapa en uppfattning och förståelse av en handling. Vidare 
handlar det om att kunna analysera fenomenen utifrån. Ett huvudtema inom 
hermeneutiken är att: �� meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 
samband med helheten� (Alvesson; Sköldberg 1994:115). För att kunna motivera 
tolkningar av vissa delar krävs det en tolkning av helheten och för att kunna motivera 
tolkningar av helheten krävs det en tolkning av delarna. Processerna kan avbildas i 
en cirkel och kallas en hermeneutisk cirkel eller den hermeneutiska spiralen eftersom 
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forskaren ständigt reviderar sitt resultat och tolkningar (Gilje; Grimen 1992:193; 
Alvesson; Sköldberg 1994:115).  

Förförståelse innebär att individer kan skapa uppfattningar om fenomen (o)medvetet. 
Sådan förförståelse som individer inte är medvetna om, men som trots allt påverkar 
en tolkning och förståelse kallas tyst kunskap. Förförståelsen består delvis av tidigare 
läst litteratur och de tankar och begrepp som individen tagit till sig, men även dennes 
föreställningar om samhället och egna erfarenheter påverkar vinklingen vid tolkning 
av fenomen. Det är därmed viktigt att ständigt vara medveten om den egna 
förförståelsen och processerna bakom detta (Gilje; Grimen 1992:175ff). 
Olika inriktningar inom samhällsvetenskapen delar liknande mönster och processer. 
Kritisk teori kännetecknas bland annat av tolkning i kombination med ett kritiskt 
ifrågasättande av en förverkligad social verklighet, vilket även kan benämnas för 
kritisk hermeneutik (Alvesson; Sköldberg 1994:176). Det innebär att sociala 
fenomen kan förstås genom historiska sammanhang och olika mönster kan skildras 
genom närhet och distans. Vidare handlar kritisk teori i stora drag om att ge innebörd 
samt betydelse åt olika fenomen och som därmed kan appliceras på uppsatsen 
(Alvesson; Sköldberg 1994:211). Denna forskningsansats menar att 
samhällsvetenskapen inte kan förhålla sig objektiv och neutral till särskilda sociala 
fenomen. Forskare tar ofta det mesta i samhället för givet och vidareför dess 
fundament omedvetet. Därför uppmuntras forskare att kritiskt reflektera och frigöra 
sig från �� frysta sociala och föreställningsmässiga mönster� (Alvesson; Sköldberg 
1994:221).  

Kritisk teori kan sägas ha en viss förbindelse med hermeneutiken eftersom kritisk 
teori kan beskrivas som en slags trippelhermeneutik. En enkel hermeneutik innebär 
en individs tolkning av sig själv och sin subjektiva kulturella verklighet. Dubbel 
hermeneutiken handlar om när forskaren sätter sig in i denna verklighet vilket 
innebär en tolkning av tolkande individer. Slutligen innebär trippel hermeneutik en 
kritisk tolkning av mönster som på olika sätt påverkar både det studerade fenomenet 
samt forskarens sätt att tolka sin situation respektive undersökningstemat. Kritisk 
tolkning tar fasta på omedvetna processer, ideologier och maktförhållanden 
(Alvesson; Sköldberg 1994:221).  
Auguste Comte introducerade positivismen som härstammar från naturvetenskapen. 
Comte menar att kunskap endast kan erhållas genom det som kan observeras med 
individers sinnen. En positivist anser att endast erfarenheter kan förmedla kunskap 
och att alla fenomen i världen kan härledas till bestämda naturlagar (Molander 
2003:114f).  

Den logiska positivismen växte fram som en kritik mot Comtes inriktning (Molander 
2003:117). God logisk positivism innebär att vetenskaplig kunskap växer med tiden 
och endast den observerbara verkligheten skall studeras och det som inte kan 
verifieras är meningslöst. Positivismens grundtankar skulle utgöra en 
enhetsvetenskap vilket även skulle gälla för samhällsvetenskaplig forskning som inte 
bygger på lagbundna fenomen (Molander 2003:117). Argumenten har blivit starkt 
kritiserad, vilket Karl Popper blev en förespråkare för under senare delen av 1900-
talet. Under Poppers tid växte begreppen hypotetisktdeduktiv, induktion och 
deduktion fram. Vidare menade Popper att en individ aldrig kan vara säker på att en 
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hypotes är fullkomlig sann, däremot kan denne försöka bevisa att den är falsk genom 
falsifieringar.  

Det bör nämnas att det finns en medvetenhet bland oss om ett antal andra 
forskningsinriktningar som skulle kunna användas. Hermeneutiken ses däremot av 
oss som den dominerande ansatsen och lämpligast att använda som plattform att 
stödja uppsatsens arbete på. Vidare kommer vi att genomföra analysen med en hög 
medvetenhet om att vår förförståelse och tidigare erfarenheter kan komma att styra 
vår första reaktion och resultattolkning. Därmed ämnar vi analysera den 
sammanställda empirin utifrån en objektiv synvinkel. Med detta som bakgrund, det 
hermeneutiska synsättet, har vi valt att dels se på IR på mer ett övergripande plan och 
dels på delarna inom IR som påverkar den utvalda individen eller målgruppen.   

2.3 Kvalitativt angreppssätt 
Kvalitativa metoder kännetecknas av att de utgår från de studerades perspektiv där 
data samlas in, bearbetas och tolkas vilket inte kan uttryckas i sifferform. 
Kvantitativa studier inriktar sig mer på forskarens idéer om de eventuella 
dimensioner och kategorier som skall fokuseras vilket kan ske genom 
surveyundersökningar eller experiment. Data som är i sifferform kodas och 
analyseras kvantitativt (Alvesson; Sköldberg 1994:10, Lekvall; Wahlbin 1993:141). 
Vid val av ansats bör forskaren noga studera frågeställningen som används och 
denna uppsats innehar som sagt ett förståelseinriktat syfte och kan ses som en 
djupstudie.  

Den kvalitativa forskningsansatsens rötter härstammar från bland annat filosofi, 
sociologi och antropologi. Inom hermeneutiken förekommer ofta kvalitativa 
undersökningar i form av personliga intervjuer som vi har valt att använda för att 
erhålla en djupare förståelse av det valda problemområdet inom IR. Vad som 
kännetecknar hermeneutiken är att forskaren själv konstruerar sina handlingar så att 
dessa bildar en meningsfull helhet samt uppfyller uppsatsens syfte. I detta 
sammanhang är syftet som sagt att undersöka hur saker och ting förhåller sig i 
verkligheten. Eftersom resultatet är okänt vid uppsatsens början, bidrar den 
kvalitativa ansatsen till en flexibilitet och medvetenhet om att ständigt vara 
uppmärksam på att eventuella förändringar kan komma att ske under uppsatsens 
arbete, till exempel insamling av data eller urvalsprocess (Gunnarsson 2002).  

Som tidigare nämnt skall personliga intervjuer genomföras för att erhålla utförligare 
och djupare svar på forskningsfrågorna och syftet. Tolkningen av resultatet från 
intervjuerna kommer att ske i en hermeneutisk anda. En metod som kommer att 
användas är bland annat abduktion som innebär att ett enskilt fall tolkas med 
hypotetiska mönster som i sin tur förklarar det studerade fenomenet i fråga. Därefter 
kan denna tolkning styrkas i vissa fall genom nya iakttagelser i form av ytterligare 
intervjuer. De nyss nämnda processerna är en slags kombination av induktion och 
deduktion men det tillkommer andra viktiga moment i processen, bland annat 
förståelse och även förförståelse. Under processens gång justeras och utvecklas det 
empiriska materialets omfattning och även teorin kan komma att justeras vilket kan 
leda till skapandet av nya mönster och svar på de tillämpade forskningsfrågorna. 
Abduktion kan jämföras med den hermeneutiska spiralen eftersom det rör sig om 
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tolkning av fakta som individer redan har en viss förförståelse av (Alvesson; 
Sköldberg 1994:42ff).   

2.4 Insamling av data 
Under ett tidigt stadium, skickades en förfrågan via e-post ut till tänkbara 
respondenter om en eventuell medverkan i undersökningen. Om positivt svar erhölls 
skickades information om de teman som intervjuerna behandlade för att få 
respondenterna införstådda med vårt syfte. Det gav respondenterna en möjlighet att 
förbereda sig inför intervjun samt underlätta intervjuprocessen. Både sekundär- och 
primärdata används i uppsatsen.  

2.4.1 Primärdata � personlig intervju 
Primärdata innebär att forskaren själv samlar in sin egen primärdata eller material. 
Den informationen kan bland annat erhållas genom personliga intervjuer (Lekvall; 
Wahlbin 1993:141).  
Orsaken till att personliga intervjuer används är att erhålla möjligheten att även 
studera kroppsspråk och tonfall. Därmed underlättas kommunikationen och 
intervjuns resultat förbättras. Halvstrukturerade intervjuer genomförs för att på bästa 
sätt kunna anpassa frågorna efter den aktuelle respondenten. Fyra olika 
intervjumanualer används med de olika respondenterna under intervjuerna och dessa 
behandlar breda frågeområden med särskilda färdiga följdfrågor. Dessa följdfrågor 
ställs om den intervjuade inte svarar tillräckligt utförligt och mer information behövs 
(Lekvall; Wahlbin 1993:186). Orsaken till att fyra olika intervjumanualer används är 
att det önskas erhållas separat information beroende på respondentens yrke (Bilaga 1-
4). Intervjuerna spelas in på band för att minimera risken för att svaren skall återges 
felaktigt.  

2.4.2 Sekundärdata  
I uppsatsen har sekundärdata använts ideligen och utgjort en god plattform för 
undersökningen. Sekundärdata är information som redan är insamlad i andra 
sammanhang och metoden kan även benämnas som skrivbordsundersökning. I 
undersökningen används bland annat tidigare kurslitteratur, rapporter, böcker och 
Internet (Lekvall; Wahlbin 1993:141). 

2.5 Urval 
Undersökningen baseras på sex kvalitativa intervjuer med olika intressenter som 
utgör en plattform som besvarar uppsatsens syfte. Vi genomför två intervjuer med 
börsnoterade företags IR-ansvariga, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och 
Hennes & Mauritz (H&M). Orsaken till att dessa två företag valdes skedde dels 
genom personligt intresse av företagen och de branscher som SEB och H&M verkar 
inom. En ytterligare orsak är företagens börsvärden och att de tillhör bland de mest 
omsatta på Stockholmsbörsen. Det innebär att företagen med sina aktiekurser kan 
påverka hela börsen och kapitalmarknaden (Dagens Industri, 17 oktober 2005; 16 
september 2005). Vidare intervjuas IR-konsulter på Kreab som sysslar med finansiell 
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kommunikationsrådgivning. Två sell side-analytiker intervjuas, från Handelsbanken 
och Carnegie, som dagligen arbetar med företagen SEB och H&M. Slutligen, 
intervjuas en ekonomijournalist på Dagens Nyheter. Journalisten valdes ut eftersom 
denne är börskrönikör och skriver bland annat om H&M och detaljhandelsbranschen. 
En utförligare presentation av företagen belyses i bilaga 5.   
På detta sätt hoppas vi kunna angripa frågeställningen ur olika vinklar för att erhålla 
en giltig empiri. Vid urvalet av respondenter används ett bekvämlighetsurval 
gällande SEB och H&M. De resterande respondenterna valdes genom ett så kallat 
kedjeurval (Lindgren; Lindgren 1999:91). 

2.6 Reliabilitet och validitet 
Inga empiriska undersökningar är helt fria från mätfel. Reliabilitet handlar om i 
vilken utsträckning ett mått innehåller slumpmässiga mätfel och kan benämnas som 
tillförlitlighet. Sådana fel kan uppstå i en mängd sammanhang och av olika skäl. När 
det gäller fel som uppkommer i surveyundersökningar beror det ofta på trötthet, 
svårigheter att förstå frågan, minnesproblem och så vidare. Desto mindre feltermer i 
ett mätinstrument, desto högre är instrumentets reliabilitet. Reliabilitet kan således 
definieras som den relativa frånvaron av slumpmässiga mätfel (Gustavsson 2003:55). 

Validitet handlar om systematiska mätfel och giltighet. Det vill säga i vilken 
utsträckning en empirisk undersökning granskar de fenomen som den är avsedd att 
undersöka och ingenting annat. Systematiska fel kan definieras som sådana felkällor 
som systematiskt påverkar det observerade värdet. Att de är systematiska innebär att 
de, till skillnad från de slumpmässiga felen, inte tar ut varandra i längden eftersom de 
går åt samma håll, de ger med andra ord upphov till konstanta mätvärden som hela 
tiden hamnar på samma sida av medelvärdet (Gustavsson 2003:62).  
Det finns flera tekniker för att få en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. I 
princip bör man via andra källor kontrollera sanningshalten i vad som sägs, bland 
annat genom att genomföra ytterligare intervjuer (Gustavsson 2003:245). 

För att få en bra kvalitet och ett högt värde på uppsatsen ämnar vi att ha begreppen 
validitet och reliabilitet i åtanke under undersökningens faser. 

2.7 Kritisk granskning av metod 
Hermeneutiken innebär som sagt att tolka fenomen för att erhålla en slags förståelse 
vilket kräver att forskaren begriper sammanhanget. Det kan måhända att forskaren 
inte har den rätta bakgrunden och kunskapen gällande texten som denne skall tolka. 
Textens mening förblir oklar för forskaren och denne får det svårt att uttrycka sig 
(Gilje; Grimen 1992:179).  
Inom samhällsvetenskapen råder det olika meningar om hur forskare i 
undersökningar bör förhålla sig till sina respondenter och deras beskrivningar av sig 
själva samt deras verksamhet. Det finns två traditioner som har olika syn på hur 
forskare bör förhålla sig. Den första traditionen förespråkar för att forskaren skall 
negligera respondenternas syn på sig själva eftersom de tenderar att använda 
felaktiga beskrivningar vilket leder till att undersökningen blir ovetenskaplig. Den 
andra traditionen förespråkar för att det är denna process som utgör grunden för en 
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tolkning i samhällsvetenskapen. Respondenternas berättelser utgör grunden i 
undersökningen eftersom deras agerande och åsikter skapar mening och identitet. 
Med andra ord bidrar det till att samhällsvetenskaplig forskning skall bygga på 
respondenternas framställningar (Gilje; Grimen 1992:179f). 

För positivister torde den stora kritiken inom hermeneutiken handla om själva 
tolkningsförfarandet under undersökningsprocessen vilket även vi ständigt är 
medvetna om. För att minska felaktigheter har vi grundligt tagit del av 
hermeneutikens för- och nackdelar och försöker ha dessa i åtanke under uppsatsens 
arbete.  
Den kvalitativa och kvantitativa forskningen grundar sig på olika paradigm samt 
grundantaganden när det rör sig om att skaffa kunskap om en social verklighet. 
Öppna intervjuer används ofta i kvalitativ forskning och en fördel med denna 
datainsamlingsmetod är att mer komplexa frågor kan användas. Nackdelen med 
personliga intervjuer och insamlingen av information är att det blir tidsödande, dyrt 
samt att intervjuareffekten kan bli stor (Gustavsson 2003:50, Denscombe 2000:162). 
Intervjuareffekten innebär svårigheter med att individer inte alltid säger vad de 
tycker och tänker till intervjuaren eftersom intervjuarens kön, ålder och etniska 
ursprung kan påverka respondenten (Bruhn Jensen 2002:240). Vid känsliga frågor 
kan respondenten svara som denne tror att intervjuaren vill att de skall svara 
(Denscombe 2000:138). Vidare kan intervjuaren genom sin tolkning av vad 
respondenten säger ge upphov till brister. Ett exempel är om intervjuaren har en 
allmän positiv inställning till respondenten och tenderar därför att tolka angivna svar 
välvilligt, en så kallad haloeffekt. Intervjuaren kan också tendera att tolka oklara svar 
i riktning mot medelvärdet, en så kallad centraliseringseffekt (Lekvall; Wahlbin 
1993:216). För att minska intervjuareffekten kan forskare anstränga sig att vara 
punktliga, artiga, lyhörda och neutrala vilket bidrar till att respondenten känner sig 
behaglig tillmods (Denscombe 2000:138). 
Vi är medvetna om att en bandspelare kan ha en negativ inverkan på respondenten 
genom att denne kan känna sig nervös eller hindrad i sitt sätt att svara på grund av att 
allt som sägs under intervjun spelas in. Vi är dock av uppfattningen att fördelarna 
med att använda sig av en bandspelare överskrider nackdelarna. Ändamålet är att 
begränsa intervjutiden till cirka fyrtiofem minuter. 

Under intervjuerna med H&M och SEB tilläts ingen bandspelare vilket medförde att 
en av oss antecknade medan den andre koncentrerade sig på frågorna och samtalet 
med respondenten. Efter intervjun sammanställdes intervjuns resultat snarast för att 
få med all väsentlig information. När intervjuns resultat var sammanställd e-postades 
resultatet till respondenten för eventuella korrigeringar. Vi har en djup insikt om att 
tolkningsproblem kan tänkas uppstå gällande dessa två intervjuer, men förlitar oss på 
att vår sammanställning och efterkorrigeringarna utgör en god grund för vidare 
analysering.  

2.8 Källkritik 
Metoden källkritik är i grunden hermeneutisk och innebär kortfattat att det rör sig om 
förvrängning av information. Källkritiken är en forskares främsta vapen mot lögner 
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och felaktigheter och olika metodregler används för att värdera sanningshalten samt 
för att bedöma trovärdigheten (Esaiasson et al. 2002:303). 

Det är viktigt att undersöka en författares motiv till varför en bok eller artikel skrevs 
eftersom det kan finnas viktiga anledningar till att verken skapades. Källkritik är att 
fastslå en källas trovärdighet i förhållande till den information forskaren själv skall 
värdera. Forskaren bör undersöka vem som har skrivit verket, vilken kunskap 
författaren eller journalisten har om ämnet, samt om det finns en orsak till att 
förvränga sanningen (Østbye et al. 2002:45ff). 

Dokument och handlingar som forskaren samlar in från personliga intervjuer 
representerar inte vad individer tycker och tänker. Det är istället interaktioner mellan 
intervjuaren och den intervjuade som diskuterar ett eller flera ämnen. Resultatet av 
intervjun är en källa i sig som intervjuaren därefter tolkar och analyserar vilket i sin 
tur blir en ny källa (Bruhn Jensen 2002:240). Diskussionen leder in på begreppet 
sanning eftersom respondenten kan ha intressen av att vinkla sin information på ett 
medvetet eller omedvetet sätt (Alvesson; Sköldberg 1994:123ff). Intervjuerna i 
uppsatsen är förstahandskällor som sker genom personliga intervjuer där bägge 
parter är närvarande och vi litar därmed på att den informationen är sann. Ett 
källkritiskt problem kan uppstå genom att respondenten inte vill samtala om negativa 
fenomen utan endast förmedla en positiv bild av företaget och det eventuella 
problemområdet. Individer vill ofta styra den andre för att försköna sig själv eller det 
företag han eller hon representerar vilket kan ses som ett mänskligt drag (Østbye et 
al. 2002:45).   

Källor från Internet bör granskas extra noga för att understryka äktheten eftersom 
flertal källor på Internet är sekundär- eller tertiärkällor. Möjligheterna att garantera 
källans äkthet försvåras på grund av Internets uppbyggnad och struktur. Dokument 
uppdateras ständigt och sparas oftast inte vilket leder till att det är svårt att följa upp 
och undersöka källan vid senare tillfällen (Gatarski 2002:10ff). Det är inte svårt att 
presentera sig som seriös på Internet eftersom vem som helst får publicera och kan 
därmed producera professionella hemsidor samt sprida felaktig information (Jansson 
2001).  

Ett flertal metoder kan genomföras för att undersöka en källa på Internet. Bland 
annat kan forskaren granska adressen och domännamnet för att därefter undersöka 
vem som har registrerat hemsidan (Jansson 2001). En annan metod för kontrollering 
är att undersöka om flera författare har gemensamma åsikter och meningar om ett 
visst fenomen. Därefter kan forskaren tolka det som att källan är sann. Den behöver 
dock inte vara sann om ett flertal oberoende författare skriver eller kommer fram till 
likartade slutsatser. Källkritik bör beaktas och undersökas vad som är användbart och 
relevant i förhållande till forskningsfrågan (Østbye et al. 2002:47). 

I uppsatsen har som sagt både primär- och sekundärdata använts i form av personliga 
intervjuer, artiklar, böcker, Internet etc. Med stöd från källkritikens olika åsikter och 
råd och har vi stundtals försökt belysa ett påstående med flera olika källor för att se 
om källan kan anses som äkta och användas i uppsatsen. Under uppsatsens arbete är 
vi ständigt medvetna om att det är nödvändigt och betydelsefullt att beakta 
källkritiken som synes ovan. Trots att vi har försökt analysera undersökningen med 
källkritiken i åtanke kan vi aldrig helt undvika källornas eventuella oäkthet och dess 
påverkan på uppsatsen. 
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3. TEORI 
I teorikapitlet beskrivs tidigare forskning inom det studerade området, därefter 
presenteras IR och aktiepris. Sedan framställs noteringsavtalet och den effektiva 
marknadshypotesen presenteras. Därefter beskrivs behavioural finance för att se hur 
aktiemarknaden reagerar på olika typer av information. Slutligen beskrivs 
finansrykten, IR-faktorer och en kommunikationsmodell presenteras. 

3.1 Tidigare forskning 
I den svenska akademiska världen har ytterst lite skrivits om relationen mellan 
påverkan av aktiepriset och IR. I andra länder som USA och England forskas det 
brett om ämnet. Det finns ett antal verk och avhandlingar som diskuterar i stort hur 
aktiemarknaden reagerar på en viss typ av finansiell information. Nedan belyses ett 
fåtal av dessa verk, både svenska och utländska presenteras. Det bör noteras att vi är 
medvetna om att marknader och samhällsförhållanden skiljer sig åt från land till land. 
Orsaken är att det bland annat beror på hur länders kapitalmarknader är uppbyggda 
och konstruerade samt finanskulturens påverkan på individer.  

Boken �Information, Förväntningar och Aktiekurser� författad av Lars-Erik 
Forsgårdh och Krister Hertzen diskuterar bland annat uppkomsten av IR. Författarna 
ser aktiemarknaden som ett instrument vid fördelning av riskvilligt kapital och för att 
denna skall fungera krävs det att aktiekurser bör ge en rättvisande bild av företagens 
framtidsutsikter. När boken skrevs, i mitten av 1970-talet, fördes det en debatt om att 
en förbättrad redovisningsinformation skulle förenkla och möjliggöra aktieplacerares 
investeringsbeslut så att aktiekurserna därmed skulle avspegla företagens 
framtidsutsikter (Forsgårdh; Hertzen 1975). Det är som sagt denna problematik som 
IR handlar om, att kommunicera med tydlig information för att bland annat kunna 
skapa en jämvikt i företags aktiepris.  

Ann Wetterlind Dörner, verksam vid Stockholms Universitet har skrivit en intressant 
och aktuell studie; �Aktiemarknadens reaktioner på finansiell information�. Syftet 
med studien är att analysera mediers (text) inverkan på aktiekursen. Hon har valt att 
undersöka fastighetsföretaget Fabege AB under ett intervall på sex år, genom att 
bland annat bearbeta artiklar från stora affärstidningar samt pressreleaser i samband 
med publiceringar av kvartalsrapporter. Däremot bearbetas inte årsredovisningen 
eftersom vid publicering av denne anses informationen redan som känd och därmed 
reflekterad i aktiepriset. Metod som används är ett innehållsanalysprogram med ett 
antal variabler som ställs mot varandra som därefter analyseras och kodas. Resultatet 
visar på ett positivt samband mellan företagets aktiepris och bland annat kassaflöde, 
direktavkastning, substansvärde etc. Wetterlind Dörner skriver att resultatet 
konfirmerar andra studier och att informationen i form av text är enbart en förklaring 
till fluktuationen i aktier. Vidare kan ytterligare förklaringar hittas inom psykologin, 
behavioural finance och beslutsteori (Wetterlind Dörner 2003). 

Karl-Erik Wärneryd nämner i sin bok �Stock-Market Psychology� en typ av 
investerare som kallas �noise trader�. Investerarna baserar sina investeringar till viss 
del på irrationella faktorer och det bidrar till att skapa felaktiga förväntningar. Vidare 
anser dessa investerare att de kan använda en viss information och skapa ett 
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informationsövertag på övriga marknaden. �Noise traders� beskrivs som relativt 
lättpåverkade och tenderar att antingen vara överoptimistiska eller överpessimistiska. 
Deras uppfattning om en viss aktie ändras ofta på oförutsägbara sätt och dessa åsikter 
kan därmed ge upphov till oväntade kursförändringar. Många �noise traders� gör 
även egna efterforskningar och tenderar att lita mer på den egna informationen 
istället för att lyssna på vad andra insatta individer tipsar om (Wärneryd 2001). 

Brasilianska forskarna Godoi, Marcon och da Silva har gjort en studie inom området 
behavioural finance. Undersökningen fokuserar på det så kallade �loss aversion 
fenomenet�, vilket innebär att investerare upplever förluster smärtsammare än vad de 
upplever vinster tillfredsställande. Även fenomen som överdrivet självförtroende, 
optimism, negativism och överdrivande behandlas. Författarna har valt ett kvalitativt 
tillvägagångssätt och har genomfört fem personliga intervjuer med investerare som 
har bred erfarenhet av kapitalmarknaden. Intervjuerna behandlar bland annat 
respondenternas barndom eftersom författarna anser att individers förhållningssätt till 
pengar skapas under barndomen. Värt att nämna är även att författarna, för att belysa 
individers beteenden, refererar till Sigmund Freud som verkade inom psykologi. 
Resultaten som presenteras visar på ett samband mellan de intervjuades uppfostran 
och deras förhållningssätt till pengar idag. Investerare som uppfostrats med 
inställningen att spara sina tillgångar tenderar att även i yrkeslivet vara mindre 
riskbenägna och mer försiktiga. I slutsatsen diskuteras det att behavioural finance 
idag är en något för simpel teori och har inte tillräckligt med signifikans för att 
ersätta andra finansteorier. Författarna anser dock att det är viktigt att 
uppmärksamma behavioural finance-teorin och verka för att integrera den med de 
andra finansteorierna. Orsaken är att nuvarande finansteorier saknar inslag av 
psykologiska faktorer. När teorin accepteras fullt ut kan forskare i allmänhet börja 
arbeta på teorier som beskriver mer hur individer tänker istället för hur de skall tänka 
(Marcon et al. 2005). 
Markku Kaustia har även han tittat närmare på fenomenet loss aversion och även 
diskuterat någonting som kallas �disposition effect�. Med denna effekt menas att 
investerare tenderar att sälja sina vinstgivande aktier för tidigt och behålla sina 
förlustbringande aktier allt för länge. Kaustia har med ett kvantitativt angreppssätt 
tittat närmare på aktieomsättningen i nyintroducerade företag. Han finner att det blir 
en ökning i aktieomsättningen den dagen en aktie, som initialt i samband med 
introduktionen sjunkit i pris, överskrider introduktionspriset. En ännu större ökning i 
omsättningen kan tydas samma dag som aktien når en ny maximi- eller minipunkt. 
Omsättningen är högre när en ny maximipunkt nås i jämförelse med när en 
minimipunkt nås. Denna observation stöder enligt Kaustia �disposition effect� 
eftersom resultatet visar att det är fler som säljer aktien när den når sin maximipunkt 
än vid dess minipunkt. Det beror på att investerare vill lösa ut sina vinster när aktien 
har gått bra men inte vill sälja aktien när den går dåligt eftersom det leder till förlust 
(Kaustia 2003). 

3.2 IR och aktiepris 
IR kan mätas genom olika metoder, med stöd av IR vill bland annat företag att dess 
aktiepris skall spegla företagets faktiska prestationer (Marcus; Wallace 1997:1). 
Aktiepriset anses ofta vara över- eller undervärderad vilket betyder att många 
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företags nuvarande aktiepriser inte överensstämmer med de verkliga prestationerna. 
Situationen blir ett dilemma för ledning och styrelser som eftersträvar ett 
jämviktsförhållande (Soros 1994:49ff).  
Det finns ett flertal olika faktorer till denna under- och övervärdering, en anledning 
är när journalister och analytiker skriver om företags aktier i medier och finansiella 
rapporter. Informationen kan vinklas både positivt och negativt beroende på vilken 
kunskap författarna har om företaget och dess verksamhet samt aktiehistoria. Därför 
bör företag ha kunskaper om mediernas makt och arbetssätt (Charkham 1999: 236).  

Med hjälp av IR-aktiviteter kan företag förebygga händelser som bland annat 
negativa och felaktiga vinklingar, men även positiva vinklingar. Ett verkligt exempel 
är där en detaljhandelsanalytiker berättar i ett positivt ordalag om Hennes & Mauritz 
i en artikel (Pineus, Affärsvärlden, 7 december 2004). Det är här som IR kommer in i 
bilden, eftersom IR kan vara ett hjälpsamt och värdefullt verktyg för företag att 
informera om aktiens rätta värde. Ett välplanerat IR-program som är välutformat 
skall vara ett gott verktyg för att skapa framgång och lönsamhet gentemot 
konkurrenterna på kapitalmarknaden. Det i sin tur skapar förtroende för det egna 
företaget. Olika händelser som kan inträffa påverkar företaget både kort- och 
långsiktigt på många områden inom och utanför organisationen. Oberoende 
undersökningar hävdar starkt att om ett företag missköter förtroendet och 
kommunikationen med investerarna speglas det genast på aktiepriset som sjunker 
(Stubbs 2003, Knight; Bussa 2002). På kort sikt kan det för företag vara svårt att 
stabilisera aktiekursen till dess ursprungliga aktiepris. 

Det blir viktigt för företag att övertyga investerare och andra aktörer på 
kapitalmarknaden att investera kapital i just deras företag. Processen att skaffa 
kapital är idag både en finans- och marknadsföringsfunktion och för att arbeta 
effektivt med övertalning krävs kunskaper och förståelse om marknadsförings-
verktyg (Kotler et al. 2004:4f). Dialoger och relationer måste skapas men även 
bibehållas på ett effektivt tillvägagångssätt. Det blir även viktigt att förstå 
institutioners och privata investerares mål och syften med hur de placerar aktierna. 
De allra flesta eftersträvar en hög avkastning med begränsad risk (Edenhammar et al. 
2001:75). Risken definieras i termer av aktieprisets fluktuation och investerarna 
önskar få belöning för deras satsade kapital i form av bland annat utdelning och 
värdeökning av aktiepriset (Tuominen 1995:12). När förväntningarna inte uppfylls 
genom god avkastning kan de missnöjda aktieägarna sälja sitt innehav och påverka 
företagets aktielikviditet. Aktieägarna kan även förmedla sitt missnöje till medierna 
som i sin tur uppmärksammar fallet och påverka företaget både kort- och långsiktigt 
(Edenhammar et al. 2001:75). 

Inom IR är det även viktigt att fastställa en önskad ägarstruktur och det är önskvärt 
att inneha aktieägare med både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. Företag kan 
påverka detta genom att kartlägga specifika profiler på potentiella och nuvarande 
institutionella placerare samt privata aktieägare (Edenhammar et al. 2001:73f, 
Marcus; Wallace 1997:6). Därför är av vikt att ha kännedom om aktieägarna som har 
olika riskpreferenser, förväntningar samt agerar på skilda sätt med sina aktier. 
Förväntningar kan betecknas som: �� kunskap och insikt om nutida och framtida 
händelse i aktieplacerarens omvärld och relationerna mellan dessa händelser� 
(Forsgårdh; Hertzen 1975:56). En investerares förväntningar skiftar ständigt på 
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grund av all informationsflöde som investeraren möter från sin omgivning 
(Forsgårdh; Hertzen 1975:56).  

3.3 Noteringsavtalet 
Stockholmsbörsens noteringsavtal är ett kontrakt som varje företag måste skriva på 
innan det noteras på börsen. Kontraktet innehåller bestämmelser och riktlinjer som 
företagen bör följa. Några av de regler som står stipulerade i avtalet är:  
All information som kan ses som kurspåverkande skall offentliggöras och skall ske 
snarast efter att ett beslut har fattats eller blivit känt för företaget. Offentliggörande 
anses ha skett om informationen lämnats till minst två etablerade nyhetsbyråer samt 
minst tre rikstäckande dagstidningar och skall ske med fax eller annat av börsen 
godkänt elektroniskt medium. Informationen får följaktligen inte lämnas enbart till 
enskilda personer. Hela marknaden måste få tillgång till samma information 
samtidigt, annars kan det ses som insiderinformation. Varje börsnoterat företag måste 
ha en hemsida där all offentliggjord information de senaste tre åren finns med. Om 
företag som offentliggjort en prognos och finner att det verkliga utfallet kommer att 
skilja sig i väsentlig grad mot det prognostiserade är företaget skyldiga att 
offentliggöra detta. Om avtalet inte efterföljs kan börsen, om överträdelsen är 
allvarlig, besluta om avnotering från börsen. Däremot om överträdelsen inte ses som 
alltför allvarligt kan böter utdömas (Noteringsavtalet, omxgroup.com).  

3.4 Effektiv marknadshypotes 
Begreppet effektiv marknad myntades för mer än 30 år sedan av Eugen Fama och är 
än i dag en av de mest omdiskuterade och undersökta hypoteserna inom ekonomin. 
Enligt hypotesen kan en marknad räknas som effektiv om all ny tillgänglig 
information snabbt eller omedelbart reflekteras i aktiepriset (Copeland et. al. 
2000:86). De nyheter som finns i tidningens ekonomibilaga på morgonen kommer att 
avspeglas i eftermiddagens aktiekurs (Ross et al. 2002:342).  

Effektiv marknad innebär att investerare inte skall kunna förvänta sig att få en bättre 
avkastning än övriga marknaden (en så kallad överavkastning) eftersom all 
information speglas i aktiepriset omedelbart. Omedelbar tillgång till informationen 
när den släpps ger inte heller den enskilda investeraren något övertag på övriga 
marknaden. Detta eftersom justeringarna i aktiepriset kommer att ske innan 
investeraren hinner utnyttja informationen i en investering (Ross et al. 2002:342). 

I litteraturen förklaras ofta den effektiva marknaden genom tre olika nivåer av 
effektivitet; weak, semi-strong och strong.  

• Weak efficiency: Marknaden räknas som effektiv i dess svaga form om 
aktiepriset avspeglar alla historiska aktiepriser samt all historisk information. 
Skiftningar i aktiekursen sker helt oberoende av tidigare skiftningar, vilket 
innebär att det inte existerar några prismönster. Det skall därmed inte vara 
möjligt för investerare att kunna erhålla överavkastning genom att studera 
historiska aktiedata, en så kallad teknisk analys. 

• Semi-strong efficiency: Marknaden räknas som effektiv i dess mellanstarka 
form om aktiepriser justeras ögonblickligen till all nypublicerad information 
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som är tillgänglig för allmänheten. Investerare kan således inte använda 
fundamental analys (grundläggande redovisningsinformation från företag) för 
att erhålla överavkastning eftersom all information som finns om företaget 
redan är känt.  

• Strong efficiency: Marknaden är effektiv i dess starkaste form om aktiepriser 
avspeglar inte bara tryckt information utan även all relevant information, 
inklusive information som ännu inte har publicerats. Om marknaden är 
effektiv i dess starkaste form skulle investerare inte ens kunna erhålla 
överavkastning med hjälp av insiderinformation eftersom alla redan vet om 
den informationen (Keane 1983:10).  

Dessa tre nivåer av marknadseffektivitet är inte oberoende av varandra. För att 
marknaden skall kunna benämnas som till exempel �semi-strong efficiency �, måste 
även kraven för �weak efficiency� vara uppfyllt (Keane 1983:10). 

En vanlig missuppfattning är att all information är irrelevant och att investerare kan 
välja aktier slumpmässigt. Detta stämmer dock inte. Effektiva marknadshypotesen 
säger enbart att all tillgänglig information är avspeglad i aktiepriset och ingenting om 
hur marknaden bestämmer en akties avkastning. Alla aktier har olika förväntade 
avkastningar på grund av hur företagens framtidsutsikter ter sig. Det kan därför vara 
värt att följa med i informationsflödet för att på så vis lättare kunna identifiera de 
aktier med högst förväntad avkastning (Claesson 1987:4). 
Ända sedan uttrycket effektiv marknad myntades har forskare letat efter avvikelser 
för att kunna motbevisa hypotesen. Trots att flertal undersökningar har genomförts 
har det inte entydigt kunnat bevisas att hypotesen inte stämmer. Däremot kan vissa 
avvikelser urskiljas. Det innebär att det finns en möjlighet för investerare att skapa 
avkastning genom att utnyttja dessa avvikelser. För att kunna utnyttja avvikelserna 
krävs det dock tillgång till datorkraft och möjlighet att kunna verkställa aktieaffärer 
omedelbart. Således skulle enbart de största och snabbaste investerarna kunna 
utnyttja avvikelserna, det vill säga arbitrage. När dessa avvikelser väl blir kända för 
marknaden kommer avvikelserna att försvinna på grund av marknadseffektiviteten 
när andra investerare försöker dra nytta av dom (Copeland et al. 2000:86). 

3.5 Behavioural finance 
Det är av vikt att förstå hur individer agerar när de tar ett beslut och hur deras 
beteende kan bidra till en akties fluktuation. De flesta teorier inom området 
behavioural finance handlar om hur individer enskilt och i grupp interagerar med 
ekonomiska fenomen och hur psykologi kan påverka finansiella tillgångars 
fluktuation. Fyra skolor med olika psykologiska inriktningar ses som användbara för 
att erhålla en förståelse hur individer beter sig på den finansiella marknaden; 
beteendeskolan, gestaltteorin, kognitiv psykologi och den psykoanalytiska skolan 
(Tvede 2000:93). Den franska psykologen Gabriel Tarde var den första som skrev 
om det aktuella ämnet. År 1902 skrev Tarde boken �La psychologie economique� 
och därefter har ett flertal böcker diskuterat hur psykologi och ekonomi samverkar 
(Tvede 2000:91). Nedan belyses ett antal teorier från de olika skolorna som är 
aktuella i detta sammanhang.  
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Den nya informationsteknologin har möjliggjort ett informationsutbyte som öppnar 
ett gränslöst kommunicerande och agerande. Det handlar inte längre om hur snabbt 
individer får information utan istället om tolkning av all den information som 
individen förses med (Tvede 2000:101). På något sätt förenklar individer 
insamlingen och tolkningen av information � heuristics � det vill säga att komma på 
nya tankar. Fyra av dessa processer beskrivs nedan:  

• Den så kallade framing heuristic innebär hur individer ser på information som 
är känd. Vad som bestämmer dennes tolkning av informationen är hans eller 
hennes preferensram, det vill säga, dennes normer, personlighet och rutiner 
(Hamberg 2001:107). I detta sammanhang kan det medföra en påverkan när 
en ekonomijournalist skall välja ett ämne inom finansområdet. Om aktiepriset 
stiger, hur blir journalisten påverkad av ökningen och hur kommer denne att 
vinkla den finansiella informationen? (Tvede 2000:125ff) 

• Andra typen är overconfidence och är ofta förekommande bland individer. 
Studier påvisar att individer gärna och ofta visar mer självsäkerhet än de 
borde eftersom de samlar in information och bestämmer sig för en åsikt och 
undviker därefter att se saker annorlunda. Vidare visar undersökningar att 
individer som tror att de förväntas veta mer än andra tenderar att inneha en 
overconfidence eller en större självsäkerhet. Det visar sig på en individs 
beslutsfattande eftersom denne oroar sig mindre även om all information inte 
finns tillgänglig (Hamberg 2001:109). Individer överskattar deras förmåga att 
fatta rätt beslut. När marknaden går upp och vinst erhålles tänker individen att 
vinsten beror på att han eller hon är duktig och börjar därför handla med 
aktier i en större omfattning (Tvede 2000:169).   

• Den tredje typen av �heuristics� är vad Tvede kallar för social comparison. 
När en individ är osäker tenderar denne i sin strävan att hitta de rätta svaren 
att betrakta andra individer, det vill säga, man gör som alla andra. Det sker 
eftersom individer föredrar att imitera andras åsikter och agerande istället för 
att bilda en egen åsikt om något som individen har svårt att tolka och finner 
osäkert (Tvede 2000:105, Hamberg 2001:109). Investerare delar gärna med 
sig om sina lyckade investeringar till bekanta som i sin tur börjar investera 
och handla med aktier. Därmed är det socialt accepterat att efterlikna andra i 
detta sammanhang (Tvede 2000:267).  

• Slutligen nämner Tvede ett ytterligare beteende, assmiliation error. Ofta 
missuppfattar en individ information som denne får för att bekräfta vad 
individen tidigare har gjort. En analytiker kan misstolka information eftersom 
denne tidigare har kommenterat en händelse eller process i en prognos och 
vill bekräfta att denne har verkat på rätt sätt och undviker därför information 
som motsäger detta. På aktiemarknaden undviker en individ information som 
visar att ett felaktigt beslut har beslutats (Tvede 2000:104, 127). 

3.6 Finansrykten  
Finansrykten uppstår ständigt och försvinner lika fort. Dessa är flyktiga och har 
ingen varaktighet utan kan uppstå medan handeln pågår och upplösas en minut 
senare. De flesta finansrykten handlar om företagsförvärv, uppköp eller 
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kursförändringar gällande aktien (Kimmel 2004:137). Både Kapferer (1987) och 
Kimmel (2004) diskuterar att finansvärlden präglas av teorin om marknadernas 
effektivitet där alla har omedelbar tillgång till samma information och handlar därför 
rationellt. Med finansrykten införs dock en annan syn; en slags irrationalitet hos 
aktörer på marknaden (Kapferer 1987:190). Förespråkare för effektivitet av 
marknader kallar de som handlar utefter rykten för �noise traders�. Undersökningar 
visar att när marknaden är osäker och instabil, en så kallad bear market, påverkas 
individer mer av finansrykten än på en stabil marknad (Kimmel 2004:138). För att 
information skall vara användbar på en finansmarknad krävs det att informationen 
inte är känd av alla eftersom den då avspeglas i aktiekursen (Kapferer 1987:189). Det 
betyder att när rykten tas emot, kan dessa påverka individers beteende och 
beslutsfattande (Kimmel 2004:78). Finansrykten utgör en viktig funktion för 
analytiker och andra aktörer där ny information värderas högt. Det är ett antagande 
att förändringar i aktiens pris eller handelsvolym beror på ny information om 
ledningsbeslut och marknadsaktiviteter. För att erhålla en vinst, bör intressenter 
agera innan resten av marknaden får dessa nyheter (Kimmel 2004:83). För 
kapitalmarknaden är det viktigt att kunna förutse en utveckling innan alla andra, 
därför utgör finansrykten en viktig komponent i denna process (Kapferer 1987:190).  

De flesta aktörer på kapitalmarknaden arbetar ständigt i en omgivning med hög 
tidspress, nervositet och snabba beslut för att skapa en hög vinst. Det innebär en risk 
och finansryktets effekt hänger ofta samman med aktörens attityd till risker. Kapferer 
säger att �� undersökningar visar att ju större den potentiella vinsten är, desto mer 
övervärderar spekulanterna sina chanser att vinna� (Kapferer 1987:195). Andra 
undersökningar visar att information som ses som positiv leder ofta till att investerare 
köper aktier. Det i sin tur innebär en ökning av aktiepriset, medan negativ värderad 
information leder till en sänkning i aktiepriset (Kimmel 2004:138). 

Kimmel urskiljer tre olika typer av finansrykten och tillägger att okonfirmerad och 
påhittad information kan påverka företags aktiekurs negativt innan sanningen 
kommer fram:  

• Det företagsbaserade finansryktet handlar om det finansiella beteendet hos 
vissa företag. Ett exempel, ett rykte som kan uppstå när företag x har lagt ett 
bud på företag y kan leda till att företag y:s aktiehandel minskar och dess 
aktiekurs sjunker.   

• Den andra kategorin av finansrykten är individfokuserad och innebär att den 
fokuserar på personer inom affärsvärlden vars aktiviteter kan ha stor 
påverkan på den ekonomiska stabiliteten i ett företag eller kapitalmarknaden i 
stort. Ett rykte kan handla om en hög uppsatt affärsman som beslutar att avgå 
eller konflikter mellan de största aktieägarna och företagets VD.  

• En tredje kategori av finansrykten är händelser som är beroende av 
företeelser i den ekonomiska och politiska omgivningen. Händelser i dessa 
områden kan påverka instabiliteten i företags aktier, till exempel 
spekulationer om världsledares hälsa, politiska val, minskad oljeproduktion 
(Kimmel 2004:80f). 
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3.7 IR faktorer 
För att utforma och bearbeta ett framgångsrikt IR-program bör man beakta tre 
faktorer som kan fungera som stöd för att analysera ett företags möjlighet att lyckas i 
framtiden. Genom att kombinera och hantera dessa tre faktorer på ett skickligt sätt 
kan det enskilda företaget uppfylla sitt syfte med IR � att utmärka sig på 
kapitalmarknaden, skapa förtroende samt även kunna stabilisera sin aktiekurs till 
dess rätta värde.  

• Finansiell information: Vinster, resultat, kassaflöde samt nyckeltal utmärker 
ett företag hur det hittills har presterat. Intressenter på kapitalmarknaden är 
intresserade av att erhålla ett ökat kassaflöde i framtiden och studerar därför 
företags årsredovisningar, kvartalsrapporter och all annan väsentlig finansiell 
information. Däremot upplyser den informationen endast företagets förflutna. 
Istället blir det mer givande att undersöka ett företags möjlighet att i 
framtiden fortsätta skapa vinster och goda avkastningar (Marcus; Wallace 
1997:14f). 

• Ledning: Ett företags högsta ledning har en stor påverkan gällande företagets 
framtid eftersom de tar beslut rörande organisationens olika funktioner, 
avdelningar och produktion. En ledning bör ha kunskapen att se helheten men 
samtidigt även detaljerna. Vidare bör ledningen ha omgivningens förtroende 
för att kunna leda företaget på rätt väg vilket bland annat sker genom 
transparens, styrka och god kvalitet samt genom skickligt kommunicerande 
(Marcus; Wallace 1997:15).  

• Planer: Det är viktigt att fokusera på företagets långsiktiga strategier och 
undersöka vad företagets mål och visioner är. Är dess planer realistiska och är 
det möjligt att implementera ledningens uttänkta strategier? IR utgör en viktig 
funktion genom att förmedla framtida planer till kapitalmarknaden eftersom 
värdet på en investering baseras på framtiden och inte det förflutna. 
Förväntningar kan orsaka likviditet och stabilisering på företags aktiekurser 
(Marcus; Wallace 1997:15).  

3.8 Kommunikationsmodell 
Newcombs (1953) har utvecklat en triangulär modell som beskriver 
kommunikationens roll i ett samhälle eller en social gemenskap. Modellen förutsätter 
att individer behöver information för att erhålla en bild av individers sociala 
omgivning för att kunna veta hur de skall reagera och agera i denna. Vidare krävs det 
information för att individerna skall kunna identifiera vissa faktorer som de finner 
gemensamt med andra individer i deras kultur. Kommunikationsmodellen är tänkt att 
bibehålla en jämvikt i ett socialt system (Fiske 1990:49ff). Diskussionen kan därmed 
relateras till uppsatsens ämne och syfte där IR ses som ett led en kommunikations- 
och informationsprocess mellan individer och ett socialt system 
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Figur 1: Schematisk illustration av det minimala A-B-X-systemet. Källa: Fiske 1990:50. 

Modellen är tänkt att fungera som följande: A och B är kommunikator respektive 
mottagare vilket kan utgöra intressenter på kapitalmarknaden; företag, journalister, 
investerare eller analytiker. X i sin tur utgör en del av deras sociala omgivning, till 
exempel företags aktiepriser. Därmed kan ABX sägas utgöra ett system där de 
interna relationerna är inbördes beroende av varandra. Eftersom om A förändras 
innebär det att även B och X förändras, alternativt om A förändrar sin relation till X 
kommer B att behöva förändra sitt förhållande till antingen X eller A. Om A och B är 
i god relation med varandra är det viktigt att både A och B har liknande attityder 
gentemot X. Om så är fallet, befinner sig systemet i jämvikt. Däremot om A tycker 
om X vilket inte B gör bidrar det till att A och B kan känna sig tvingade att 
kommunicera tills de både kommer fram till en liknande inställning och attityder 
gentemot X. Om X förändras krävs det att A och B bör kommunicera för att 
sammanställa en bild av det nya X (Fiske 1990:49f). 

X

A B

X
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4. RESULTAT  
Nedan presenteras resultatet från den empiriska undersökningen som har 
genomförts. Först ges en kort beskrivning av marknadseffektivitet. Efter det 
framställs fenomenet förväntningar och även analytikers påverkan på förväntningar. 
Sedan presenteras IR och kommunikationskanaler samt IR-faktorer. Därefter belyses 
IR:s påverkan på aktiepriset och en redogörelse gällande relationer mellan olika 
intressenter. Slutligen framställs medierna och finansrykten.  
 

För att förenkla läsningen av resultatkapitlet har vi valt att benämna respondenterna 
utefter en viss kategorisering. SEB och H&M kallas för �företagen� eftersom deras 
IR-avdelningar har intervjuats. Handelsbanken och Carnegie benämns som 
�analytikerna� och �journalisten� skrivs ut när DN diskuteras eftersom endast en 
journalist intervjuades. Kreab nämns för Kreab. Vid enskilda specifika fall där det 
krävs skrivs namnet på företaget och även ibland en persons efternamn som tillför 
mening i sammanhanget samt vid citat. 

4.1 Marknadseffektivitet 
Båda de tillfrågade analytikerna anser att nytillkommen information reflekteras 
snabbt i aktiepriset. Enligt Carnegie reagerar kursen nästan alltid åt något håll. Ofta 
kommer det en omedelbar reaktion när ett resultat till exempel är bättre än väntat. 
Denna reaktion brukar oftast resultera i en kursuppgång. Ett ytterligare exempel är 
om ett företag har förlorat sin största kund och lägre försäljningssiffror förväntas, 
brukar detta resultera i att kursen sjunker. Handelsbanken berättar att det globalt 
finns traders som väntar på att en rapport skall släppas. När rapporten sedan kommer 
ut och visar sig vara sämre än väntat säljer denne omedelbart utan att veta varför 
resultatet var sämre än förväntningarna. Det kan leda till att kursen går ner något, 
vilket kan få traders att köpa tillbaka aktien till en något lägre kurs. 
Sammanfattningsvis säger Carnegie att marknaden prissätter den övergripande 
informationen i en rapport snabbt. Däremot kan rapporten ibland innehålla svårtolkad 
information som tar längre tid på sig att nå ut till marknaden. Denna typ av 
information �sipprar� successivt ut och fler och fler med tiden börjar känna till den 
och därefter ta ställning till om de vill behålla aktien. Det är således inte alltid perfekt 
prissättning med en gång. 
De tillfrågade företagen anser båda att marknaden ofta regerar snabbt på ny 
information. SEB tillägger även att det ofta blir en överreaktion och att denna 
reaktion inte alltid är helt rationell. Kreab understryker att reaktionen även beror på 
vilken slags information det rör sig om. 
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4.2 Förväntningar 
Här presenteras kort förväntningar och analytikers påverkan på förväntningar.  

4.2.1 Förväntningar och utfall 
Om förväntningar inte uppfylls anser analytikerna (Handelsbanken och Carnegie) att 
påverkan gällande aktieprisets fluktuation beror på hur mycket utfallet skiljer sig från 
prognoserna och marknadsförväntningarna. Danielsson på Carnegie säger att om 
prognosen exempelvis inte stämmer på grund av att dollarkursen har haft en större 
påverkan på resultatet än väntat, kommer den förändrade växelkursen förmodligen 
att ha en lika stor inverkan på de andra företagen i samma bransch. Det gör att han då 
vanligtvis får gå in och ändra sin estimat på dessa företag innan deras rapporter 
kommer ut. Hallåker på Handelsbanken säger även att det bör granskas djupare i 
rapporten än att endast konstatera att resultatet inte blev som väntat. Om företagets 
aktiehandel har varit framgångsrikt ett kvartal behöver det inte ha en stor inverkan på 
framtida prognoser eftersom det inte behöver innebära samma framgång i framtiden. 
Avkastningen på aktiehandeln fluktuerar något mellan varje kvartal. Samtidigt som 
företaget har varit lyckosam i sitt agerande på börsen kanske deras kostnader har 
blivit högre än väntat. Det får oftast konsekvensen att analytiker höjer sina 
kostnadsestimat för kommande kvartal. Kärnposter som kostnader har alltid stor 
inverkan och en kostnadsökning kan därför leda till att analytiker sänker sina 
förväntningar på företaget trots att vinst erhölls detta kvartal. Efter varje rapport som 
kommer ut är analytikerna snabba med att skicka ut �updates� till sina kunder där de 
skriver vilka förändringar de genomfört i sina prognoser och motiveringar till dessa.  

När resultatet inte stämmer överens med förväntningarna säger Handelsbanken att 
man brukar granska rapporterna djupare för att erhålla en förståelse till varför det 
blev en skillnad mellan verkligheten och förväntningarna. Om någon av kärnposterna 
är bättre än väntat plus att vinsten var signifikant högre än väntat, minst 5 procent, 
brukar det vanligtvis resultera i att kursen går upp. Analytikern på Carnegie tillägger 
också att man skall vara medveten om att efter en kursuppgång i samband med att en 
rapport har släppts, finns det kortsiktiga aktörer som vill ta hem sina vinster genom 
att sälja de aktier som de har köpt inför rapporten. Det kan leda till att aktiekursen 
faller efter rapportens offentliggörande.   

Bägge företagen säger att när analytiker har släppt en rapport, kan företagen inte 
ändra rapportens innehåll eftersom noteringsavtalet noga reglerar detta. Enligt Kreab 
är företagen enbart tillåtna att rätta till uppenbara tanke- och räknefel i analytikernas 
prognoser. SEB säger att IR-verksamhetens största uppgift istället ligger i det 
förebyggande arbetet som går ut på att förse marknaden med god information som 
ger en rättvisande bild av företaget. Utefter denna information kan analytikerna och 
övriga marknaden skapa rättvisande prognoser och förväntningar på företaget. Kreab 
anser att om ett företag, trots god och rättvisande informationsgivning, märker att 
marknadsförväntningarna ligger signifikant fel får företaget överväga att vinstvarna. 
Det finns inga absoluta regler för hur stor avvikelsen mellan utfallet och 
förväntningarna skall vara för att en vinstvarning skall krävas. Företaget har dock ett 
visst ansvar om de är medvetna om att avvikelsen kan bli stor. �Man kan dock inte i 
tid och otid vidta korrigerande åtgärder. Det viktiga är att man löpande lämnar en 
information som gör att marknaden hamnar någorlunda rätt� (Intervju Riegnell, 
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Kreab). Vid osäkerhet huruvida en vinstvarning skall ske eller inte finns det 
möjlighet att rådgöra med Stockholmsbörsen. 

4.2.2 Analytikers påverkan på förväntningar 
Carnegie menar att analytikerkollektivet i stort kan ha en påverkan på aktiekursen 
men han tror att enskilda analytikers rapporter har en betydligt mindre inverkan. Hur 
stor denna inverkan blir beror på analytikerns åsikt och storleken på företaget samt 
den bransch företaget verkar inom. Desto mer analytikern sticker ut hakan och är 
kontroversiell desto mer påverkan har det. Men eftersom stora företag är 
välbevakade av flera olika analytiker samt media är det svårt för en enskild 
analytiker att påverka med en enskild rapport. Om en analytiker däremot släpper en 
kontroversiell rapport gällande ett litet företag som inte är välbevakat kan det skapa 
effekter. Vidare säger Carnegie att analytikers främsta funktion är att kontinuerligt 
komma med uppdaterande information till sina kunder. Det finns ett kontinuerligt 
flöde med rapporter som ses som okontroversiella och dessa har därmed inte en 
direkt påverkan samma dag som de släpps. Men om en rapport släpps som avviker 
stort från det tidigare flödet kan det bli en stor påverkan på aktiekursen.  
Enligt SEB är det i grund och botten företagets resultat som styr aktiekursen men en 
analytikers rekommendation/prognos kan förstärka det och göra marknaden säkrare. 
En analytikers åsikt kan ha en påverkan på media som sedan i sin tur, när de skriver 
om rekommendationen, kan ha en påverkan på allmänhetens beslutsfattande. 
En av respondenterna berättar en verklig historia om en analytiker vars prognoser 
�svävade ut� och när det faktiska resultatet släpptes var analytikerns prognos starkt 
missvisande. Trots det, valde analytikern att inte ändra sin prognos utan istället valde 
denne att stanna kvar på sin nuvarande nivå. Det blir svårt att få förtroende för den 
vederbörande analytikern i framtiden och respondenten menar att det handlar om 
psykologi hur individer väljer att agera.  

4.3 IR och kommunikationskanaler 
Bägge företagen är samstämmiga om syftet med deras IR-arbete, bland annat att 
förse marknaden med ekonomisk information så att aktien kan värderas rätt. H&M 
nämner att det även handlar om att avlasta VD:n och finanschefen.  

Samtliga respondenter nämner att noteringsavtalet styr vad företag måste och inte bör 
informera sin omgivning. Det krävs som sagt att all väsentlig information skall finnas 
tillgänglig på hemsidan och SEB ser hemsidan som en marknadsföringskanal mot sin 
målgrupp som består av institutioner och investerare. Kreab poängterar att all 
information som är kurspåverkande skall publiceras genom ett pressmeddelande.  
I samband med det och även vid kvartalsrapporteringar kan presskonferenser 
anordnas där företagen bjuder in olika intressenter som till exempel journalister och 
analytiker: �Detta är ett ganska bra sätt att sprida information på. Sedan kan man 
även komplettera detta med telefonkonferenser som kanske enbart är riktade mot 
analytiker� (Intervju Ingers Wernstedt, Kreab). Företagen arrangerar så kallade one-
to-one möten med journalister och analytiker och SEB åker ut på roadshows och 
träffar olika institutioner samt anordnar kapitalmarknadsdagar. Däremot åker inte 
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H&M ut på roadshows: �� och det är skönt eftersom vi säljer kläder och inte 
aktier� (Intervju Vinge, H&M). 

4.4 IR-faktorer 
Nedan belyses tre IR-faktorer som tillsammans bildar en god grund för IR-arbetet.  

4.4.1 Finansiell information 
Analytikerna anser att i grund och botten är det fundamentala faktorer som påverkar 
aktiekursen, men även analytikernas prognoser och analyser har en inverkan. Deras 
uppgift är bland annat att: �Utifrån mina kunskaper om sektorn och bolagen specifikt 
ska jag kunna avgöra hur mycket det är värt att betala för de här vinsterna och 
bolaget i stort� (Intervju Danielsson, Carnegie). Däremot påpekar analytikern på 
Handelsbanken att: �Man kan inte titta in i framtiden genom att bara titta i 
backspegeln� men backspegeln påverkar� till viss del� (Intervju Hallåker, 
Handelsbanken). Företagen visar att de har insikt om att deras fundamentala 
information påverkar analytiker och media. Vid utformning av årsredovisning tar 
företagen därför hänsyn till deras målgrupper och försöker anpassa informationen 
utefter dessa. Journalisten påpekar att hon bland annat använder företagens rapporter 
som underlag till hennes artiklar. 

4.4.2 Ledning 
Analytikerna berättar att de studerar företagens ledning och dess kompetens noggrant 
inför sina rapporter och analyser. Det är det vad IR handlar om, att skapa 
tillgänglighet med högsta ledningen. Enligt analytikern på Handelsbanken är 
banksektorn i allmänhet duktig på det området eftersom IR-funktionen utgör en länk 
till olika nyckelpersoner inom bankföretagen. En analytiker kan inte skriva alltför 
negativt om en ledning i sin analys eftersom det kan bidra till vissa problem när 
analytikern därefter träffar ledningen vid en tillställning.  

I mindre företag: �� kan ledningen vara halva storyn� (Intervju Hallåker, 
Handelsbanken). Förtroende är även ett viktigt begrepp för ledningen enligt 
analytikerna. Carnegie beskriver ett antal verkliga exempel där ledningen inte har 
haft omgivningens förtroende eftersom ledningen bland annat inte har följt sina 
löften. Resultatet blir att aktieköparna uteblir och det skapas fler säljare än köpare. 
Därmed sjunker företagets aktiekurs. Om förtroendet ökar för företag leder det till 
fler köpare och en större efterfrågan på aktier skapas. 
En VD kan påverka aktiekursen uppåt enligt Kreab som berättar en verklig historia 
om en nytillträdd VD som fick ett företags aktiekurs att stiga. Däremot påpekas det 
att besluten i detta företag togs långt innan den nya VD:n tillträdde. SEB berättar att 
deras VD nyligen tillträdde och att media har varit väldigt angelägna om att få en 
intervju med den nya VD:n. SEB diskuterar under intervjun hur det kan påverka 
bilden av företaget. Journalisten menar att nyheter som rör ledningen kan vara stora 
och intressanta ur mediernas synvinkel. Företagen och även Kreab anser att 
medieträning blir viktigt på grund av att ledningen ofta hamnar i pressande 
situationer och det är lätt hänt att media förstorar smådetaljer. H&M menar att en del 



  

26 

företag väljer att ta in en IR-specialist som kan avlasta ledningen gällandes att 
hantera medierna. Däremot informerar Kreab om att det finns formella krav från 
Stockholmsbörsen att en företagsledning skall genomgå medieträning. 

4.4.3 Planer 
Analytikernas arbete består av att undersöka framtida händelser som kan påverka 
företagets resultat och aktiekurs, oftast studerar de förväntningar på företaget och 
dess prestationer. Dessa analyser och prognoser utarbetas i olika tidshorisonter, oftast 
från cirka 3 månader till 6 månader. Därför har analytikerna en kontinuerlig och god 
kontakt med ledningen samt IR-funktionen i de företag analytikerna följer för att 
ständigt kunna erhålla aktuell information. Fenomenet affärshemligheter diskuterar 
samtliga respondenter om (förutom journalisten) som innebär en balansgång för 
företagen att inte avslöja kurspåverkande information. Det är dock i både 
journalistens och analytikernas intresse att erhålla intressant information. Däremot 
anger börskontraktets regler vad analytiker får och inte göra med insiderinformation 
vilket inte regleras för medierna. Därför är det för företagen viktigt att:  

�� vara kortfattad, transparent � utan att lämna affärshemlighet. Konsekvent och 
bygga bort osäkerheten. Man kan inte lura marknaden ändå. Sköta information 
professionellt och transparent, samt hur ställa mig till detta här och stabilisera 
kursen� (Intervju Hallåker, Handelsbanken). 

4.5 IR:s påverkan på aktiepriset 
Företagen anser att de genom sin IR kan påverka aktiekursen. De framhåller dock att 
det inte är själva syftet med deras verksamhet. SEB säger som sagt att IR skall förse 
marknaden med information för att en rättvis bild av företaget skall skapas. IR har 
även en viktig funktion som �krishanterare� vid stora händelser då en god IR-
verksamhet kan förhindra och bromsa eventuella kursfall. SEB ger även ett verkligt 
exempel på ett kursfall baserat på rykten som förmodligen hade kunnat förhindras 
med en annorlunda IR-strategi; 1998 släppte Ryssland sin valuta fri, vilket 
resulterade i att den störtdök. Strax innan detta hade SEB börjat investera i Ryssland 
och det ryktades om att banken på grund av kursfallet på valutan gjorde stora 
förluster. Ryktena var inte sanna men det resulterade i att aktiekursen föll under en 
period. I detta fall lade ledningen �locket på� när ryktena startade och uttalade sig 
inte förrän de var säkra på vad som hade hänt. Westerlund på SEB säger att i 
efterhand kunde de eventuellt ha förhindrat fallet på aktiekursen om företaget gått ut 
och �pratat� lite tidigare. 

Företagen framhåller även vikten av att vara konsekvent och öppen i sin redovisning 
av data och inte enbart visa upp vissa siffror om företaget är lönsamt utan även 
redovisa negativa poster. Detta skapar förtroende. 
Carnegie säger att IR-avdelningens uppgift är även att få ner förväntningarna på 
rimliga nivåer. Det innebär att gapet mellan aktörer som tror att vinsten blir hög och 
de aktörer som tror att vinsten blir låg minskas. I och med att gapet minskas blir 
överraskningsmomentet mindre vid varje rapporttillfället och då ökar tryggheten hos 
aktörerna när förväntningarna och rapporten inte skiljer sig markant åt. Därav 
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minskar volatiliteten i aktien. Om volatiliteten minskar skall riskpremien minska och 
då ökar även börsvärdet.  

Handelsbanken anser även att IR-verksamheten kan påverka aktiekursen åt fel håll. 
Ett företag som är otransparent och försumlig med sin informationsgivning löper 
större risk att få en orättvis och felaktig värdering än ett företag med god IR. Orsaken 
är att det blir betydligt svårare för analytikerna och marknaden att bedöma företaget. 
Så fort det finns osäkerhet ökar risken och avkastningskravet vilket leder till att 
värdet sjunker. 

4.5.1 Ägarstrukturens påverkan på aktiepriset 
Samtliga tillfrågade respondenter anser att ägarstrukturen har en inverkan på 
aktiekursen. Kreab säger att mindre företag utan en stor huvudägare och relativt låg 
värdering är mer utsatta för att bli uppköpta. Därför florerar det oftare uppköpsrykten 
om dessa mindre företag vilket har en ganska stor inverkan på företagens aktiekurs. 
Ett företag som H&M däremot, som har en stor huvudägare och som tidigare nämnt 
inte genomför roadshows, är sällan om någonsin mål för uppköpsrykten. Likviditeten 
och stabiliteten i aktien påverkas också beroende på vilka aktieägarna är; privata 
investerare, fondbolag, pensionsförsäkringsfonder eller hedgefonder etc. 

4.6 Relationer intressenter emellan 
I detta avsnitt beskrivs och presenteras relationerna mellan olika intressenter; 
företags IR-avdelning, analytiker och journalister.  

4.6.1 Relation företag � analytiker 
Företagen har relationer med både buy- och sell side-analytiker. Förutom de 
ordinarie analytikerträffar vid presskonferenser och eventuella kapitalmarknadsdagar 
har analytikerna en kontinuerlig relation med företagens IR-funktion. För att 
analytiker och investerare skall lära känna SEB:s ledning inbjudes dessa till events 
som seglingar och kapitalmarknadsdagar. Hallåker på Handelsbanken säger: �� så 
pratar jag med till exempel Laurence på SEB om inte varje vecka i alla fall flera 
gånger i månaden� (Intervju Hallåker, Handelsbanken). Vidare säger han att desto 
längre man har arbetat med detta, desto djupare relationer skapas med företagen. Vid 
one-to-one möten brukar analytiker ha möjligheten att ställa frågor till den IR-
ansvarige för att erhålla väsentlig information. Kreab understryker att för företagen 
är det av vikt att: �� inte försäga sig här� (Intervju Ingers Wernstedt, Kreab).  

4.6.2 Relation företag � journalister 
Företagen berättar att relationerna mellan journalister och analytiker skiljer sig åt 
eftersom de har olika agendor och kunskaper. Analytiker är väl insatta i hur den 
enskilda branschen fungerar och önskar mer detaljerad information samt förstår 
oftast vad den IR-ansvarige �pratar om�. Journalister arbetar däremot annorlunda: 
�� kanske inte har samma kunskap om modebranschen � de är duktiga och 
kompetenta men de har en annan agenda, vill sälja tidningar, artiklar�� (Intervju 
Vinge, H&M). Journalister är tvungna att täcka ett brett område och skriver oftast om 



  

28 

flera företag. Vidare säger företagen att det därför är omöjligt för en journalist att bli 
lika duktig som en analytiker om kunskapen om ett enskilt företag och den bransch 
företaget verkar inom. Om företagen pratar med en journalist kan den informationen 
finnas ute på Internet två minuter senare och företagen menar att det är snabba 
vändningar i mediernas värld. SEB säger även att företag är medvetna om att 
journalister ofta använder samma text och ord från företagens pressreleaser i sina 
artiklar varför dessa ses som värdefulla vid utformandet av pressreleaserna.  
Beroende på situationen är det olika vem som tar kontakt med vem. SEB säger att 
deras IR-funktion har kontakt med investerare och analytiker. Istället är det 
företagens informationsavdelning som har hand om kontakterna med journalister och 
media. IR-funktionen på SEB har dock kontakt med nyhetsbyråer, som till exempel 
Bloombergs, Reuters, Direkt. Orsaken till uppdelningen är att det rör sig om skilda 
informationsbehov. Journalisten bekräftar detta och berättar att vid intervjuer vänder 
hon sig direkt till personen ifråga eller via företagets informationsavdelning. Hon 
understryker dock att det skiljer sig från företag till företag. Företagen säger att om 
IR-funktionen vill få ut en viss information tar de hjälp av informationsavdelningen. 
Däremot träffar journalisten de IR-ansvariga vid presskonferenser samt möten. På 
dessa träffar lär hon känna �folk på företagen� och hon har varit i kontakt med 
H&M:s IR-funktion. Vinge på H&M säger att han har: �� stor respekt för media 
eftersom jag är nybörjare� (Intervju Vinge, H&M). 

4.6.3 Relation analytiker � journalister  
Analytikerna säger att ekonomijournalister alltid kontaktar dem och analytikern på 
Handelsbanken anser att det ibland kan vara bra att synas i media. En del journalister 
ringer varje vecka för att erhålla ny information: �Ibland ringer dom kanske precis 
när någonting har hänt, då kanske man bara ger dom en kommentar för att 
upprätthålla de goda relationerna men ber att inte bli citerad� (Intervju Hallåker, 
Handelsbanken). För analytikerna är det av vikt att hamna på �broker list� som 
kunderna rangordnar vilket innebär att mäklarhusen gör affärer med dessa analytiker 
som därmed erhåller intäkter. Journalister vet om att analytikerna ger viktig 
information först till sina kunder vid stora händelser och det innebär att analytikerna 
har ett slag informationsövertag. Vidare försöker de begränsa antal intervjuer med 
journalister eftersom det leder till att journalisterna kommer att fortsätta ringa i 
framtiden till analytikerna. Journalister agerar på liknande sätt som analytiker 
eftersom: �� man vill gärna ha en uppfattning om något och sticka ut hakan och 
komma med någonting lite kontroversiellt, någonting med högre informationsvärde 
helt enkelt� (Intervju Danielsson, Carnegie).  
Relationerna med analytiker skiljer sig åt enligt journalisten och anser att vissa är 
mer önskvärda att prata med. De analytiker som har följt ett företag länge och har 
stor kunskap om ett företag finner journalisten intressant att prata med och oftast sker 
den kontakten per telefon. Däremot anser hon att vissa analytiker är: �� inne i sin 
egen värld och förstår inte helheten. De är endast fokuserade på sina siffror� 
(Intervju Gripenberg, DN). Journalisten tror att media kan påverka analytikernas 
rapporter eftersom analytiker läser all information som finns om ett enskilt företag, 
men samtidigt tror journalisten att dessa inte skulle erkänna det eftersom: �� de har 
nog en slags �hatkärlek� till journalister� (Intervju Gripenberg, DN).   
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4.7 Medierna 
Detta avsnitt belyser mediernas arbetssätt och dess påverkan på aktiepriset.  

4.7.1 Kort fakta om journalister 
En bra nyhet för journalisten är något som alla pratar om och som hamnar på 
löpsedlarna samt debatteras. Själva nyheten menar hon kan beröra vad som helst � 
men att som journalist vill hon få det bekräftat. Vidare säger hon att stora nyheter 
inspirerar och sporrar journalister, det är det som motiverar och driver journalister 
även om nyheten i sig är av negativ natur. En journalist skall alltid sträva efter att 
vara objektiv i sitt skrivande men hon tillägger: �När jag skriver mina krönikor är 
jag inte objektiv men det ska man inte vara heller� det är det som är själva vitsen 
med den krönikan� (Intervju Gripenberg, DN). 

4.7.2 Mediernas påverkan på aktiepriset 
Kreab säger att mediernas påverkan på aktiepriset kan på långsikt vara relativt stort 
men har även en stor påverkan kortsiktigt. Antal individer som följer 
ekonominyheter i Sverige är förhållandevis stor i jämförelse med andra länder. 
Därför är det: �� viktigt hur företag �paketerar� sin information � bra information, 
lättförståeligt� (Intervju Ingers Wernstedt, Kreab). Företagen menar att medierna har 
en stor påverkan på företagets aktiekurs och därför vill företagen alltid se en artikel 
innan publicering för att få möjligheten att rätta till felaktigheter. Mediernas 
arbetstempo går oftast alltför fort vilket bidrar till att det kan bli feltolkningar. Även 
analytikerna anser att det inte alltid blir korrekt det som skrivs i media eftersom 
journalisterna oftast inte har full kunskap om ett ämne. Enligt SEB är det ofta 
medierna som skriver negativt om något som sedan analytikerna tar till sig i sina 
rapporter men säger även att det omvända kan ske. Om analytikerna har negativa 
prognoser skriver medierna i en negativ ton och förstärker analytikernas rapporter: 
�Analytikerna säger upp och media upp, sedan kommer sanningen fram och en smäll 
neråt sker� (Intervju Westerlund, SEB). Vidare menar SEB att desto mer välbevakat 
ett företags aktie är samt med en god likviditet, desto mindre blir möjligheterna att 
påverka aktiekursen. Analytikern på Carnegie skiljer på olika slags journalister, de 
som redan har en story och vill ha stödjande information samt de som: �� inte har 
någon speciell åsikt utan bara ställer en massa generella frågor för att sedan skapa 
sig en åsikt� (Intervju Danielsson, Carnegie). Vidare säger han att medierna kan:  
�� lyfta fram saker till ytan. De har även en bredd ut till privatspararna så dom har 
större påverkan på småaktier än på stora aktier� (Intervju Danielsson, Carnegie). 

4.8 Finansrykten  
Nedan beskrivs respondenternas syn på finansryktens påverkan på aktiepriset samt 
hur man bör agera vid felskrivningar.   

4.8.1 Ryktens påverkan på aktiepriset 
Samtliga respondenter säger på ett eller annat sätt att rykten alltid kortsiktigt har en 
viss påverkan på aktiepriset, oavsett om de är ogrundade eller inte. Det beror på 
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sammanhanget och vilken information som finns ute. Finansrykten handlar mest om 
M&A-rykten där förväntningar skapas och ett företags aktiepris stiger vilket leder till 
att vinster kan lösas ut. Bägge företagen säger att det är �ingen rök utan eld� och 
tillägger: �� det kan skapas en självtro på ryktet eftersom om alla runt omkring en 
talar om det, då måste det vara sant�(Intervju Westerlund, SEB). H&M berättar om 
ett verkligt rykte som fick negativ påverkan på aktiepriset. För ett antal år sedan 
ringde den dåvarande IR-funktionen runt till olika analytiker i ett sammanhang vilket 
tolkades felaktigt av omgivningen och rykten uppstod. Istället låter de nu 
analytikerna kontakta IR-funktionen.  
Kreab och analytikerna säger som sagt att mindre företag kan drabbas hårdare av 
rykten än de större företagen, orsaken är att de mindre företagen har färre analytiker 
som följer dessa. Flera av respondenterna säger att det är svårt att avgöra vem som är 
mest lättpåverkad av rykten. Däremot menar SEB att: �Investerarna är de som 
ansvarar för förvaltningen av kapital och därmed är rykten intressanta för dem� 
(Intervju Westerlund, SEB). Kreab uppger att det förmodligen är day-traders och 
media. Rykten kan enligt journalisten påverka deras nyhetsstoff men hon påpekar att 
det måste finns en substans i ryktet: �Får jag bara höra ett löst rykte någonstans att 
Stefan Persson ska sälja alla sina H&M-aktier tror jag inte på det för det är så 
osannolikt� (Intervju Gripenberg, DN). Om journalisten däremot hör ett rykte från 
flera olika håll börjar hon ringa runt och utforska ryktet eftersom det är av vikt att få 
det bekräftat vilket DN alltid gör. En del ekonomitidningar bekräftar dock inte alltid 
ett rykte innan artiklar skrivs.  

Slutligen tillägger H&M att bland analytiker kan rykten spridas analytiker 
sinsemellan och driva upp ryktet på en högre nivå. Denna process sker för att 
eventuellt hitta samband till analytikernas prognoser. Om ett rykte påverkar en 
aktiekurs händer det att analytikerna skriver kommentarer om de anser att ryktet är 
rimligt och hur man bör agera gällande aktierna, sälja eller köpa. �Jag lever på att 
göra så gott jag kan, alltid säga vad jag tror och tycker. Ibland blir det fel men oftast 
blir det rätt� (Intervju Hallåker, Handelsbanken). Analytikern på Carnegie säger att 
både negativa och positiva rykten har lika stor inverkan på aktiepriset. Om det skulle 
finnas samma mängd negativa som positiva rykten skulle de negativa ha en större 
påverkan, däremot förekommer i verkligheten mer positiva rykten. �Om en aktie har 
gått bra och det kommer ett negativt rykte är folk snabbare på att ta hem vinsterna 
än vad dom är att ta ut förlusterna� (Intervju Danielsson, Carnegie). 

4.8.2 Agerande vid felskrivningar 
På H&M är det informationschefen som har den övergripande ansvaret vid 
eventuella felaktigheter. Vid rykten och spekulationer ges inga kommenterar enligt 
företagen. Om en felaktig artikel skrivs kontaktar företagen journalisten och även 
den ansvarige utgivaren (chefredaktören) som oftast tar avstånd från artikeln. Kreab 
anser att om det krävs, kan man be om en rättelse. Oftast kan det räcka med att 
endast kontakta journalisten och förklara sin syn på ämnet eller låta det vara. Det kan 
nämligen vara en: �� fara att gå ut och dementera saker då detta gör att hela 
historien kommer upp igen� (Intervju Riegnell, Kreab). Vidare bör företags 
kommunikationspolicys innebära att inga kommentarer skall ges vid rykten. 
Dementeringar är enligt Kreab och företagen oftast menlösa eftersom de flesta läsare 
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inte noterar dementierna som brukar vara placerade långt bak i en tidning: 
�Dementier hjälper inte, journalister har makt� (Intervju Westerlund, SEB). 
Däremot gällande händelser som företagsförvärv är det tillåtet att skicka ut ett 
pressmeddelande, annars kan det leda till att rykten frodas fritt och kan därmed skada 
ett företag och dennes fusionsaffär. Därför krävs det: �� långsiktiga relationer med 
media och analytiker� (Intervju Ingers Wernstedt, Kreab). 
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5. ANALYS 
I analyskapitlet integreras teori och empiri. Kapitlet indelas utefter teorikapitlets 
indelning. Först analyseras den effektiva marknadshypotesen och sedan behavioural 
finance samt finansrykten. Slutligen avslutas kapitlet med IR-faktorer och 
kommunikationsmodellen.  

5.1 Effektiv marknadshypotes 
Av resultatpresentationen framgår det att samtliga tillfrågade respondenter anser att 
marknaden reagerar snabbt på nytillkommen information. Analytikerna menar som 
sagt att företags resultat och historisk information alltid har en fundamental påverkan 
på aktiepriset vilket innebär att marknaden ständigt är effektiv i dess svaga form. 
Marknaden kan även ses som om den är mellanstark effektiv eftersom aktiepriserna 
justeras enligt respondenterna i samma ögonblick som den nya informationen släpps. 
Däremot tolkas den nyutkomna informationen inte alltid korrekt av aktörer på 
kapitalmarknaden vilket kan leda till konsekvenser, både positiva eller negativa 
ageranden.  

Marknaden verkar prissätta den övergripande informationen väldigt snabbt. Å andra 
sidan, som tidigare nämnt, kan marknaden ta längre tid på sig att avläsa en svårtolkad 
rapport vilket även avspeglas i aktiepriset. Sådan typ av information har en tendens 
att långsamt �sippra� ut så att fler och fler på marknaden med tiden tar ställning till 
den svårtolkade informationen. Därmed prissätter marknaden således inte all 
tillgänglig information perfekt med en gång och kan därmed inte benämnas som en 
effektiv marknad. Analytiker och investerare som har mer kunskaper än resten av 
marknaden har chansen att erhålla vinster innan resten av marknaden får kännedom 
om den verkliga bilden. Att erhålla en god avkastning och vinst innebär som sagt 
enligt analytikerna att bland annat värdera en aktie eller dess företags framtid vilket 
IR kan bidra till. Den effektiva marknadshypotesen nämner ingenting om att det är 
marknaden som bestämmer en akties avkastning utan istället är det information som 
styr. Därför blir det viktigt att IR är tydlig, ärlig och konsekvent i sitt 
kommunicerande med kapitalmarknaden.  

En stark effektiv marknadsnivå är när aktiepriset avspeglar all information som inte 
är tillgänglig för alla. I praktiken ses det som en omöjlighet eftersom noteringsavtalet 
säger att all kurspåverkande information skall släppas omedelbart och spridas ut till 
alla intressenter. Noteringsavtalet motverkar därmed att insiderinformation kan ske 
bland vissa aktörer. Å andra sidan kan det diskuteras huruvida icke-publicerade 
rykten som florerar på kapitalmarknaden är en del av denna starka effektiva nivå 
eftersom aktiepriset ibland kan påverkas av rykten. En annan tolkning är vad det kan 
medföra för aktörer som inte är bundna till noteringsavtalet och hur deras agerande 
påverkar aktiekurserna. 

5.2 Behavioural finance 
Till stor del beror kapitalmarknadens aktörers agerande på olika psykologiska 
faktorer och hur dessa intressenter tolkar den information som de förses med. När 
journalister och investerare tolkar finansiell information som de inte är fullt insatta i 
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görs denna tolkning utefter deras nuvarande preferenser, tidigare erfarenheter samt 
kunskaper. Även analytiker tolkar all information som skrivs och pratas om ett 
företag för att därefter genomföra en värdering. Dessa intressenter ingår i en så 
kallad framing heuristic eftersom deras tolkning och agerande leder till en viss 
påverkan på aktiepriset, både i positiv och negativ riktning. 
Ett flertal mindre aktörer, såsom privata investerare och journalister, har dock inte 
alltid den grundläggande kunskap som krävs för att kunna tolka komplicerad 
fundamental information som finns i företagens rapporter. Dessa aktörer är beroende 
av att andra aktörer, som till exempel analytiker och ibland väl insatta 
ekonomijournalister, förser dem med information som i sin tur en gång har blivit 
tolkad. Å andra sidan verkar det som om vissa ekonomijournalister inte har en 
ekonomisk bakgrund eller utbildning vilket kan påverka materialet som 
journalisterna producerar. Vidare arbetar medierna i ett högt tempo och följer breda 
områden vilket kan leda till eventuella feltolkningar. Därför kan dessa aktörer, media 
och privata investerare, därmed ses som relativt lättpåverkade och influeras genom 
analytikers och ibland väl insatta ekonomijournalisters rapporter och artiklar. Det bör 
dock, som tidigare nämnt, tilläggas att analytiker tar till sig all information som 
skrivs om ett företag vilket leder till att även media kan påverka analytiker. Alla 
tillfrågade respondenter är medvetna om detta men framhåller samtidigt att en 
enskild analytiker vanligtvis inte har en direkt påverkan på aktörernas beteende utan 
att det istället är analytikerkollektivet tillsammans som kan ha en påverkan på 
beteendet. Det kan konstateras att teorin framing heuristic medverkar till en stor 
inverkan på kapitalmarknaden och dess intressenter samt aktieprisets fluktuationer.  
Som tidigare nämnt finns det analytiker som visar på en stor envishet eftersom de 
ibland hårdnackat håller kvar sina estimat i sina prognoser vilket är ett tydligt 
exempel på Tvedes teori om overconfidence, det vill säga, när en individ anser sig 
veta bättre än övriga marknaden. En förstärkning av denna analys bidrar även H&M 
och DN med sin tidigare nämnda berättelse om analytiker som inte ser helheten utan 
endast fokuserar på detaljer. Det kan spekuleras i om analytiker redan har bestämt sig 
för en åsikt och sedan väljer att bortse från fakta som kan komma att tala emot 
åsikten. Det nyss förda resonemanget kan även härledas till assimiliation error 
eftersom en individ inte inser att fakta motsäger dennes egna åsikter. Analytikern 
undviker som sagt den informationen som bevisar att denne tidigare agerade 
felaktigt. 

Det kan även urskiljas ett visst �följa John beteende� på kapitalmarknaden. En 
respondent berättar som tidigare nämnt om traders som kan sälja stora andelar aktier 
i samma ögonblick när en rapport släpps vilken var sämre än väntat. Om en aktör är 
osäker på hur denna rapport skall tolkas och plötsligt upptäcker att stora poster säljs 
av i aktien kan denne lätt ryckas med och sälja aktierna, vilket kan benämnas som ett 
social comparison beteende.  

Medierna önskar attrahera en bred publik samtidigt som de vill kunna behålla 
publiken. Ur en nyhetsvinkling kan det vara svårt för en enskild journalist att avgöra 
vad som är sant och inte sant. Bland annat hämtar de material och källor utefter 
rykten och vad som händer på kapitalmarknaden. Följaktligen kan det hända att ett 
social comparison beteende uppstår även bland medierna. Medierna i sin tur påverkar 
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intressenter, bland annat privata investerare som tolkar informationen, vilket kan leda 
till en kurspåverkan.  

Utav intervjuerna visar det sig att det är viktigt att företagens IR-funktion skall vara 
konsekventa, öppna och ärliga med sin informationsgivning. Om ett företag i god tid 
går ut och vinstvarnar när de upptäcker att resultatet kommer att hamna betydligt 
under vad de tidigare har sagt skapar det på sikt trygghet på marknaden. Det skapas 
en trygghet om marknaden alltid vet att företaget är tydlig och stabil, därav vet 
marknaden att resultatet oftast hamnar ungefär vid förväntningarna. Oron inför varje 
rapport minskar därmed och det i sin tur kommer att leda till att volatiliteten i aktien 
minskar vilket på sikt innebär att riskpremien minskar samt att börsvärdet stiger.  

5.3 Finansrykten 
Det kan konstateras att rykten påverkar aktiekursen kortsiktigt men med en mindre 
verkan på lång sikt. Respondenterna nämner att individer påverkas av rykten som 
därefter kan ha en inverkan på företags aktiepris. Teorin förespråkar att aktörer på 
kapitalmarknaden bör agera och erhålla information innan alla andra för att kunna 
erhålla vinst. I verkligheten regleras det av noteringsavtalet vilket innebär, som 
tidigare nämnt, att alla skall få samma information samtidigt. Det blir därmed svårare 
att kunna agera som aktör på marknaden med en viss förhandsinformation. Å andra 
sidan gäller som sagt denna reglering för analytiker men inte för media och privata 
investerare.  
Det finns en slags irrationalitet bland analytiker och media. De förstnämnda kan 
kommentera rykten i sina prognoser och rekommendationer samt hur dessa rykten 
har påverkat aktiepriset. Särskilt lättpåverkade är bland annat day-traders som 
dagligen handlar med olika aktier och arbetar i ett högt tempo. Media påverkas också 
av rykten när artiklar skall skrivas, däremot bekräftar inte alla journalister rykten 
vilket beror på vilken tidskrift eller medium journalisten tillhör till. Det innebär alltid 
en fara att tro på finansrykten vilket hänger samman med individens attityd till bland 
annat risker och dennes samhällsbild i stort. Respondenterna konfirmerar att de flesta 
finansrykten handlar om företagsbaserade rykten som även teorin talar om. Det rör 
sig om uppköp och förvärv vilket innebär att förväntningar uppstår och därmed stiger 
aktiekursen. De mindre företagen berörs mer påtagligt av rykten, gällande 
aktiekursen, än större företag. Orsaken till det är att de mindre företagen har färre 
analytiker som följer företaget och dess aktie vilket även leder till att omgivningen 
har en mindre insyn i företaget. En ytterligare kategori som har en påverkan på 
aktiepriset är de individfokuserade rykten vilket både Kreab och SEB nämner. De 
talar om nya VD:s som tillträder och kurssvängningar som därefter sker i 
aktiekursen, orsaken är den nya förändringen i organisationen samt mediernas 
intresse av VD-bytet. Genom som tidigare nämnt Stockholmsbörsens formella krav 
på att företags ledningar måste medietränas, bevisar det mediernas eventuella makt.  

Det förekommer mer positiva rykten än negativa rykten, men det verkar enligt 
Carnegie, som om de negativa ryktena har en större påverkan på aktiepriset vilket 
oftast innebär en sjunkande aktiekurs. Slutligen diskuteras det att företagens 
aktiekurser är starkt beroende av vad som händer övergripande på Stockholmsbörsen 
som påverkar alla företagens aktiepriser i samma riktning. Det är faktorer som 
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företagen själva inte kan styra, bland annat händelser i omvärlden i form av 
lågkonjunkturer, oljepriset och andra stora händelser.  

5.4 IR-faktorer 
Nedan följer en övergripande analys gällande de tre IR-faktorerna där de intervjuade 
respondenternas svar och akademisk teori analyseras. 

5.4.1 Finansiell information 
Alla respondenter är medvetna om att det fundamentala kan ha en stor påverkan på 
kapitalmarknaden och därmed även på aktiepriset. Företagen visar en förståelse om 
att deras årsredovisningar och rapporter läses av olika intressenter som influerar 
deras handlingar på ett eller annat sätt. För analytikerna innebär det grundbulten i 
deras arbetsuppgifter eftersom den finansiella informationen utgör plattformen för att 
kunna avgöra eller värdera ett företags framtid samt hur företaget hittills har 
presterat. Media tolkar också den finansiella informationen som finns tillgänglig när 
artiklar skall skrivas. Efter att erhållit finansiell information om ett specifikt företag 
gör dessa intressenter en egen tolkning och formar därefter en bild av företaget som 
påverkar omgivningen.  

5.4.2 Ledning 
Det blir tydligt att en ledning har en stor betydelse för företagets framtid och 
nuvarande situation. Om ledningen innehar omgivningens förtroende bidrar det till 
positiva kedjereaktioner genom intressenternas agerande och därmed även 
aktiekursen. Ledningen skall vara tillgänglig för opinionsbildare som analytiker och 
media eftersom dessa analyserar ledningen både övergripande men även på 
detaljnivå. Därför är det av vikt för ledningen att förebygga genom att kommunicera 
tydligt och ärligt samt vara konsekvent i sitt handlande. Ledningen och IR-
funktionen bör samarbeta och ständigt vara beredda på oförutsedda händelser samt 
även medietränas. Analytikerna har respekt för ledningen eftersom de önskar 
bibehålla goda relationer och undvika konfrontationer. Orsaken till det är att 
relationerna kan skadas genom negativa kommentarer och bidra till sämre 
förutsättningar i framtiden för bägge parter. Resonemanget gäller även för media 
som studerar ledningen och behöver tydlig samt korrekt information. Däremot önskar 
medierna storslagna nyheter och har inte samma behov av att skapa långsiktiga 
relationer med en företagsledning som analytikerna har.  

5.4.3 Planer 
Planer utgör en betydande del för analytikerna som arbetar med att värdera företag 
och studerar deras framtidsplaner. Det visar sig att företag med sin IR, som tidigare 
nämnt, måste vara tydlig, öppen och konsekvent i sitt kommunicerande med 
omgivningen om framtidsplaner samt inse att ärlighet varar längst. Å andra sidan är 
det av vikt att inte avslöja insiderinformation vilket innebär en talang från den som 
�sitter på all information�. Media och analytiker kan skapa förväntningar med sina 
åsikter vilket kan påverka aktiekursen upp eller ner. Dessutom är media och 
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analytiker intresserade av att erhålla förhandsinformation och det blir viktigt, som 
tidigare nämnt, för företagen att vara extra försiktiga när de är i kontakt med media 
som inte har regler att följa gällande insiderinformation.  

5.5 Kommunikationsmodell 
IR:s syfte är som några av respondenterna nämner, att förmedla den rätta bilden av 
företaget klart och tydligt som därmed kan avspeglas korrekt i företagets aktiepris. 
Skapandet av den rätta bilden sker genom relationer med olika parter vilket regleras 
av noteringsavtalet vilket även samtliga respondenter nämner. De som blir 
involverade i företagens IR är bland annat analytiker och journalister som på olika 
tillvägagångssätt kan deltaga i företagens process att påverka aktiepriset.  
Analytikerna innehar som sagt en god relation med företagens IR-funktion genom 
kontinuerliga träffar och telefonkontakter. Relationerna fördjupas ju längre tid 
individerna arbetar med varandra. För analytikerna blir det viktigt att hålla sig på god 
kant med företagen för att inte förstöra de nuvarande och stabila relationerna. 
Företagen bör skilja på analytiker och media vars relationer kräver olika 
uppmärksamhet på grund av de skilda informationsbehoven. Orsaken till det är 
intressenternas olika agendor.  

Analytiker och media drar nytta av varandra eftersom de arbetar på ett liknande sätt 
eftersom de önskar synas och utmärkas. Media kontaktar oftast analytikerna i syfte 
att erhålla information som kan ge nya uppslag och nyheter. Däremot är det även i 
analytikernas intresse att synas i media vilket kan leda till ytterligare mervärde för 
analytikern själv samt även för dennes arbetsgivare och dess varumärke. Media anser 
att aktiekursen kan påverkas genom kontakter med analytiker men de sistnämnda 
medger vagt denna påverkan vilket medierna är medvetna om.  
En del företag har olika rutiner gällandes kontakter. Som tidigare nämnt har IR-
funktionen mer kontakt med analytiker medan informationsavdelningen har kontakt 
med media. Det bidrar till att dessa två funktioner i företagen bör ha ett nära 
samarbete och koordinera kontakter och relationer med dessa intressenter med 
hänsyn till deras eventuella påverkan på aktiekursen.  

Företagens finansiella information och andra händelser bidrar oftast till att aktiepriset 
påverkas. Vidare visar företagen en medvetenhet om att de bör agera på ett tidigt 
stadium och visa framförhållning för att förhindra en nedgång i aktiekursen. Därmed 
påverkas även analytikernas och mediernas beteende och agerande som i sin tur kan 
skapa effekter på aktiekursen. Om relationerna mellan företagen och analytikerna 
samt media är goda samt delar liknade syn och uppfattning om aktiepriset är oftast 
aktiekursen relativt stabil och jämvikt råder. Om uppfattningarna skiljer sig åt krävs 
det att företagens IR-funktion förmedlar och underhåller relationer gentemot 
analytiker och media tills det råder en rättvis bild av aktiekursen samt företaget. 
Slutligen, om aktiepriset förändras på grund av oförutsedda händelser i omvärlden 
krävs det att de ovan nämnda intressenterna tydligt kommunicerar med varandra för 
att skapa en gemensam och rättvis bild. Det är här som företagens IR-funktion utgör 
en betydande del. Genom att ha denna teori i åtanke kan jämvikt skapas och 
bibehållas gällande aktiekursen.  
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6. SLUTSATSER  
I detta avsnitt besvaras uppsatsens frågeställningar och syftet klarläggs därmed. 
Som tidigare nämnt är syftet att erhålla en förståelse för hur olika intressenter tänker 
gällandes att påverka en aktiekurs. Vidare är syftet även att granska hur deras 
agerande kan tänkas influera en aktiekurs. En tydligare bild och förståelse erhålles 
hur man kan påverka en aktiekurs utifrån ett IR-perspektiv. Återigen bör det noteras 
att de intressenter som vi ämnar att granska och diskutera är företags IR-avdelning, 
analytiker samt media. 

 
 

Den första frågeställningen som besvaras är: 

• Vi ämnar att skapa en förståelse för huruvida det är möjligt och om man kan 
påverka en aktiekurs med stöd av IR. 

Utefter teori och empiri kan vi konstatera att företag med sin IR kan påverka 
aktiekursen både mot och från dess rätta värde med negativa och positiva 
konsekvenser. Däremot är syftet inte att höja eller sänka aktiekursen utan snarare att 
avspegla företagets rätta värde. Olika faktorer kan bidra till svängningar i aktiekursen 
och på kort sikt blir det svårt att erhålla en jämvikt i aktiepriset. En dålig IR kan 
påverka aktiekursen i fel riktning och har en större inverkan än vad en god IR har. 
Orsaken är att vid lågkonjunkturer och krissituationer kan aktiekursens fluktuationer 
förvärras om företaget har en dålig IR. Om företaget däremot ständigt har en god IR 
samt har kunskaper om vilka händelser som kan tänkas påverka företagets aktiekurs 
blir fluktuationerna i aktiekursen inte alltför stora.  

Det blir klart att finansiell information tydligt påverkar en aktiekurs eftersom 
intressenter tar del av denna information och agerar därefter. Därför är det av vikt för 
företag att ha kunskap om att deras förmedlande av fundamental information ligger 
som grund för andras tolkningar och som därmed kan påverka aktiekursen. Vi har 
även insett att tolkning och förförståelse av både tryckt och icke-tryckt information 
utgör en viktig funktion i processen att en aktiekurs kan fluktuera. Vidare har även 
ledningen en markant påverkan och deras förtroende samt agerande blir viktigt i 
processen att stabilisera en aktiekurs. Slutligen blir det viktigt att kommunicera 
framtida planer som ett flertal intressenter tar del av eftersom dessa planer har en 
inverkan på framtida avkastningar, kassaflöden samt på aktiekursen.  

Att integrera dessa tre faktorer, finansiell information, ledning och planer samt ha en 
god framförhållning torde man kunna påverka aktiekursen dit man önskar � till dess 
rätta värde. För att nå en jämvikt i företags aktiekurs krävs det goda relationer med 
olika aktörer. Vidare inser vi att det krävs tid och engagemang att vårda dessa 
relationer för alla inblandade parter. En IR-funktion bör ständigt agera konsekvent 
och transparent i sin informationsgivning samt skapa förtroende. Genom att hantera 
IR skickligt kan kraftiga kursfall undvikas samt en jämvikt i aktiekursen skapas.  
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Den andra frågeställningen som besvaras är: 

• Vidare avser vi även att granska: Hur kan intressenters beteende påverka en 
aktiekurs? 

Om relationer mellan intressenter är goda och dessa delar en liknande uppfattning 
gällande en aktiekurs är sannolikheten stor att aktiepriset är stabilt och jämvikt råder. 
Emellertid kan vi konstatera att så inte är fallet. Individer agerar inkonsekvent och 
fattar felaktiga beslut på kapitalmarknaden vilket är mänskligt och beror på att 
individer är skapade på detta sätt. Bland annat kan det innebära att vissa investerare 
är mer riskbenägna än andra investerare.  

Vi anser att marknaden inte är effektiv och rationell, vilket även gäller beteendet hos 
marknadens intressenter. Antingen tolkar intressenter fel eller långsamt, eller så 
reagerar de kraftfullt och hastigt på ny information vilket kan leda till felaktiga 
beslut. Irrationellt beteende uppstår ofta eftersom individer är osäkra och följer 
därför strömmen och handlar med aktier precis som andra aktörer. Individer följer 
gärna trender. Å andra sidan kan det också fastställas att vissa individer väljer att 
agera individuellt och självständigt, ibland tvärtemot vad andra anser vilket även det 
kan leda till svängningar i aktiekursen. Vidare har även förväntningar en stor 
påverkan på aktiekursen. Alla intressenter är mer eller mindre delaktiga i skapandet 
av förväntningar. Dessa intressenter påverkar i sin tur varandra och kan driva upp 
förväntningarna ännu högre. Fenomenet kan leda till att aktiekursen stiger markant 
för att sedan när dessa förväntningar inte infrias sjunka drastiskt.  

Det finns ett beroendeförhållande på kapitalmarknaden där en del aktörer alltid är 
beroende av andra aktörer. Vidare kan det konstateras att medierna påvisar en större 
makt än vad vissa andra aktörer menar. Media kan ibland lyfta fram negativ 
information för att skapa en nyhet och därmed påverka allmänhetens inställning till 
ett företag och dess aktie. Därför är det av vikt att företag kan hantera medierna. 
Mediernas maktövertag leder till att aktörers beteende påverkas hur de skall agera 
gällandes olika aktier.  

Vi kan se ett starkt samband mellan rykten och fluktuationer i aktiekurser, särskilt på 
kort sikt. Både positiva som negativa rykten påverkar individer vilket leder till ett 
visst beteende. Däremot finner vi att negativa rykten har större effekter och kan leda 
till mer påtagligare svängningar. Att rykten har en stor inverkan förstärker vår tanke 
om att mediernas makt inte får glömmas bort.  

Individer tolkar ständigt information dagligen som kan leda till felaktiga effekter 
vilket eventuellt inte var sändarens planerade intentioner. Orsaken är att det bildas 
kedjeeffekter genom tolkning av information och det blir viktigt att information är 
explicit. Tolkningen i sig beror i stort på vem som tolkar och dennes preferenser. Vi 
anser därför att all information som kommuniceras genom olika kanaler och medium 
har en inverkan på aktörer. Ovannämnda resonemangets olika processer innebär i 
detta sammanhang att aktiekursen alltid påverkas på ett eller annat sätt genom 
tolkningar och beslut.  
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6.1 Slutdiskussion 
Det blir som sagt tydligt att IR har en viktig funktion i att kunna påverka en aktiekurs 
med tydlig och korrekt information. Både tidigare forskning och empiri visar att det 
är möjligt att påverka en aktiekurs med IR, det finns därmed samband mellan 
aktiekursens svängningar och hanteringen av IR. Däremot kan det konstateras att 
ytterligare faktorer spelar in och som det bör tas hänsyn till, exempelvis rykten, 
beteende, beslutsfattande samt övergripande psykologiska faktorer.  

Ämnet är komplext, men genom att ha en förståelse om de olika fenomenen samt hur 
de kan tänkas uppstå tror vi utefter empirin att företag med sin IR-funktion kan skapa 
och vårda en aktiekurs jämviktposition.   
Utefter våra egna tankar och iakttagelser har vi sammanställt en flödesfigur som 
belyser huvuddelarna av hur bland annat information, beteende och tolkning 
påverkar en aktiekurs. Figuren visar förloppet av hur finansiell information flödar 
från företagen genom ett antal processer och påverkar en del av kapitalmarknadens 
intressenter samt deras agerande. I slutändan är det dessa processer som på något sätt 
påverkar företagets aktiekurs. Vidare beskriver bilden bland annat att intressenter 
tolkar och fattar beslut på information som skapats av andra som i sin tur redan är 
tolkad. 
 
Informationsflödesmodell 
 

 
 

 
 

 

 

 
Figur 2: Flöden av information och tolkningsprocesser som påverkar aktiefluktuationer. Källa: Egen. 
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7. EGNA REFLEKTIONER OCH VIDARE FORSKNING 
Att sammanfatta en lista om alla tänkbara faktorer som kan tänkas påverka en 
aktiekurs kan bli omfattande. Däremot har vi funnit att IR genomsyrar flera olika 
nivåer i ett företag och bör utgöra en plattform för de ovannämnda faktorerna.  

Eftersom uppsatsens syfte är förståelseinriktat samt behandlar ett komplext och brett 
ämne kan vi endast erhålla en viss bild om hur det förhåller sig i verkligheten. Därför 
kan inga generella slutsatser dras. Däremot utifrån uppsatsens empiri och teori kan vi 
skönja ett mönster och få en viss klarhet i hur det fungerar på kapitalmarknaden. Det 
blir viktigt att kunna betrakta helheten men samtidigt även detaljerna. Å andra sidan 
anser vi att uppsatsens arbetsprocesser har genomgåtts grundligt och metodiskt vilket 
leder till att en viss förståelse har erhållits om de eventuella faktorer som faktiskt 
påverkar en aktiekurs med stöd av IR. Vi anser att en någorlunda klar bild kan 
urskiljas om hur intressenter som analytiker, ekonomijournalister, IR-funktioner samt 
investerare agerar och tänker. Intressenterna har olika mål och syften att uppnå vilket 
leder till att deras agerande skiljer sig åt. Psykologi blir ett intressant ämnesområde 
att beakta vilket även tidigare forskning grundar sig på, och vi inser att det är 
mänskligt att ibland agera och handla orationellt.  
En ytterligare fundering är att det fordras goda relationer, både kort- och långsiktiga 
relationer mellan kapitalmarknadens intressenter, som analytiker, media och 
investerare. Dialog blir ett nyckelord och att det är en konst att kunna inse vilka 
aktörer som man bör lägga ner mer tid på än andra. Emellertid krävs det skicklighet 
att även kunna skapa relationer samtidigt som dessa bör underhållas. 

En tanke som dök upp under uppsatsens arbete är mediernas sätt att arbeta och dess 
påverkan på individer. Eftersom tekniken möjliggör att nyheter kan nås ut till många 
kan medierna ses som en �informationsledare�. Orsaken är att de kan välja vad som 
skall skrivas och hur nyheten skall vinklas. Mediernas makt bör inte glömmas bort av 
intressenterna eftersom media har en betydligt större påverkan än vad många tror. 
Respondenterna i uppsatsen menar att de privata investerarna är mindre insatta om 
olika företag och branscher och influeras genom vad journalister skriver i sina 
artiklar eller krönikor. Trots att de privata investerarna som kollektiv idag utgör en 
betydligt mindre andel än för 20 år sedan är det en grupp som kan ha en betydande 
inverkan på en aktiekurs. Orsaken är att de är färre till antalet och varje 
privatinvesterare utgör i sig en större del av marknaden än tidigare eftersom de idag 
äger fler aktier än tidigare. Därför har varje enskild privatinvesterare en större 
påverkan än tidigare.  
En IR-funktion bör engagera sig ytterligare gällandes relationer med journalister för 
att bland annat kunna förstärka företagets rätta bild. Å andra sidan kan två skilda 
funktioner (som de flesta stora företag har idag), IR-funktionen och 
informationsavdelningen, fungera bättre separat eftersom medierna och analytiker 
kräver olika information. Men det fordras som sagt att dessa två funktioner har ett 
gott samarbete och ständigt kommunicerar med varandra.  
I tidigare forskning saknar vi litteratur om IR:s påverkan på aktiekurser samt även 
kvalitativa rapporter och undersökningar. Idag domineras en stor del av dagens 
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litteratur av kvantitativa undersökningar. Trots det har vi försökt att sammanställa all 
information och se ett mönster samt kunna tolka detta. 

Som förslag på vidare forskning vore det intressant att undersöka hur relationen 
fungerar mellan företag och analytiker sinsemellan. Vilken inverkan har relationerna 
på företagets aktiepris? Hur kan IR påverka och förbättra relationerna? Ett ytterligare 
förslag är att undersöka hur rykten och mediernas nyhetsvinklingar kan påverka ett 
företags aktiekurs. En annan intressant aspekt vore att djupare analysera de 
psykologiska faktorer som spelar in vid handel med värdepapper. Slutligen, i ett 
vidare perspektiv vore det intressant att granska makrofaktorer, såsom 
valutaskillnader och oljepris, hur de kan påverka en aktiekurs och vilka samband som 
kan tänkas finnas där. 
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