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Sammanfattning 
 
Internet har ändrat bolagens möjligheter att sprida information. Samtidigt har arbetet 
med finansiell kommunikation gentemot investerare, s.k. Investor Relations, 
uppmärksammats allt mer inom den akademiska värden.  
Uppsatsen har syftat till att med hjälp av en egen analysmodell försöka bedöma 
Investor Relationsarbetet på Internet som bedrivs av de börsnoterade 
fastighetsbolagen. Denna typ av analys görs bl.a. av konsultbolaget 
Hallvarsson&Hallvarson vilka använder sig av fler för bolag allmängiltiga 
informationskriterier. Skillnaden är förutom ett visst mått av professionalism att 
analysmodellen i den här uppsatsen är branschspecifik och gäller endast för 
fastighetsbranschen. 
Analysmodellen bygger på egna iakttagelser av studiens bolag som kompletterats 
med enkätundersökningar bland analytiker och journalister. Med hjälp av dessa har 
modellen kunnat viktas för att bättre stämma överens med preferenser hos de som 
ofta tar del av Investor Relations arbetet.     
Vi har i uppsatsen bla. konstaterat att bedömningen av bolagens IR arbete skiljer sig 
åt beroende på om de undersökta kriterierna är allmänna eller branschspecifika för 
de undersökta bolagen. Vi tycker oss också se att bolag med många aktieägare eller 
stort börsvärde inte är bättre utan snarare sämre än bolag med få aktieägare och lite 
börsvärde. 
 
Abstract 
 
The use of Internet has changed the possibilities for firms to communicate. At the 
same time the work with financial communication towards investors, Investor 
Relations, has been attracting attention with in the academic world. 
Investor relations is the communication of information relating to the company to the 
financial community, analysts, investors and potential investors. 
This paper has with the use of a self made analysis model tried to evaluate the 
Investor Relations work on the Internet done by real estate firms. This type of 
analysis is done by the firm Hallvarsson&Hallvarson who uses more criterions for 
the firms. 
The difference in this paper is that the analysis model has branch criterions specific 
for the real estate sector. 
The analysis model is built on observations of real estate firms websites and 
weighted by a inquiry among journalists and real estate analysts. We have been able 
to discover that the result of the evaluation of real estate firms is different depending 
of the criterions, and our research points towards that firms with big value and many 
stockholders are not better than smaller firms. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel presenteras problembakgrunden. Därefter följer problemformuleringen som 
utmynnar i studiens syfte slutligen presenteras uppsatsen avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 
En organisations omgivning ställer krav på kommunikation och information i och 
kring en organisation. Traditionellt har det varit företagens ekonomi eller 
finansavdelning som tar ansvaret för den ekonomiska informationen. Någonstans 
mellan ett företags ekonomi och finansavdelning hittar man ofta Investor Relations 
(IR). IR handlar om relationerna till en organisations investerare, ägare och andra 
med ekonomiska intressen i det ofta börsnoterade företaget. Börsnoterade företag har 
oftast oerhört många ägare och detta gör det näst intill omöjligt att ha en personlig 
relation med alla och kommunikationen blir för många bara årsredovisningen man 
kan få skickad till sig om man vill. 
IR har blivit allt viktigare som funktion det senaste decenniet och en faktor för detta 
har varit den tekniska utveckling som skett vilket gjort det möjligt för företag att 
lättare och snabbare nå ut med information. 
 
Företag använder olika kanaler för att nå ut till kapitalmarknaden med sitt budskap 
och här har Internet har blivit en självklar och allt viktigare informationskanal för att 
nå de som är intresserade av finansiell information om företaget och många företag 
har även separata IR avdelningar på sina hemsidor. 
 
Varje år genomför Hallvarsson&Hallvarson en ranking av svenska börsföretags 
Internet baserade Investor relation där man utgår från ett 100 tal kriterier och där 
varje företag i slutändan får en poäng mellan 0 till 100. Kriterierna som företagen 
bedöms utifrån är samma kriterier på alla företag, de är så pass generella att de är 
tillämpliga på samtliga branscher. Kriterierna viktas efter en enkätundersökning till 
analytiker, affärsjournalister och investerare som fått svara på hur viktig de anser en 
viss typ av information eller egenskap är på en skala från oviktig till mycket viktig. 
 
Intresset för fastighetsinvesteringar i Sverige är för tillfället stort detta avspeglas 
bland annat i stora affärer även i mindre regionstäder. Det finns flera skäl till att 
svenska fastigheter är attraktiva just nu. Räntan är ett, andra skäl är relativt hög 
avkastning på fastigheter och en internationellt sett mycket hög likviditet på 
marknaden1. 
Totalavkastningen på svenska fastighetsinvesteringar var 12,7 procent år 2005 enligt 
SFI / IPD Svenskt Fastighetsindex. Detta är mer än en fördubbling jämfört med 
totalavkastningen året innan. Fastigheternas värde har ökat med 7,0 procent jämfört 

                                                
1 http://www.fastighetsvarlden.se/ 
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med föregående årsskifte. Butiker var den fastighetstyp som gav placerarna den 
högsta avkastningen på 17,3 procent. Kontorsfastigheter låg i botten med en 
avkastning på 11,3 procent2. 
 
Hittills i år har de allra flesta fastighetsaktier gått klart bättre än Stockholmsbörsen 
som helhet och flera är på all time high-nivåer. I vinnartoppen i år och upp med 20 
procent eller mer finns Kungsleden, Brinova, Wallenstam, Hufvudstaden, Heba, 
Wihlborgs och Balder. 
Bara tre av 13 fastighetsaktier har inte lyckats trumfa SAX-indexs uppgång. Det är 
Fast Partner, Ljungberggruppen och Capona3. 
 
Lite finns skrivet om Investor Relations som är en relativt ny företeelse. Än mindre 
om hur den utvärderas eller mäts. 
Internet är en informationskanal där företag kan nå ut med information till många 
intressenter snabbt och med en relativt liten arbetsinsats. Frågan är dock hur bra 
företag utnyttjar denna informationskanal och om ger man även information som är 
direkt intressant för branschen man verkar i? 
Med hjälp av en egen analysmodell hoppas vi kunna utvärdera hur de svenska 
fastighetsföretagen utnyttjar de möjligheter till informationsspridning som Internet 
ger. 
 

1.2 Problem 
 
Hur bra är de svenska fastighetsbolagen på att ge branschspecifik information och 
utnyttja de Investor Relations möjligheter som Internet ger? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån kriterier som är relevanta för 
fastighetsbranschen ta fram en viktad analysmodell för bedöma de svenska 
fastighetsbolagens Internet baserade Investor Relations och därefter med hjälp av 
analysmodellen göra en inbördes rangordning mellan bolagen. 

1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar branschspecifik Investor Relations på Internet. Pga. av antalet 
företag och antalet branscher de kan delas in i har vi från början fokuserat på 
börsnoterade fastighetsbolag. För att i möjligaste mån arbeta med jämförbara 
studieobjekt och kunna få någorlunda precision i analysen har vi valt att bara 
analysera renodlade fastighetsbolag. Antalet bolag har vi också bedömt som 
                                                
2 http://www.fastighetsindex.se/ 
3 http://www.n24.se/dynamiskt/ 
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tillräckligt för att kunna dra slutsatser samtidigt som de kan anses generella för den 
bransch vi studerar. 
För att undersökningen inte skulle bli en bedömning av årsredovisningar som ligger 
på hemsidorna, har vi valt att bortse från dessa. Anledningen till detta är att 
årsredovisningarna skickas ut i pappersform en gång per år och sannolikt gör sig 
bäst i det formatet samtidigt som publiceringen på en hemsida inte tillför något nytt i 
informationshänseende. Vidare har vi inte heller försökt att bedöma kvaliteten eller 
användarvänligheten på informationen som finns på hemsidan utan endast 
undersökt om den står att finna. Detta beslut har tagits efter ingående diskussioner 
om hur en eventuell kvalitetsbedömning skulle gå till. 
 

1.5 Metod 
 
Information låter sig undersökas på många olika sätt där alla metoder är vidhäftade 
ett antal brister. Nedan följer en redogörelse för hur studien är tänkt att förlöpa, hur 
insamling av data skall ske samt vilka brister som är förknippade med metoden.   
 

1.5.1 Metodmotivering 
 
Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i positivismen då vi genom att mäta 
förekomsten av informationskriterier bedömer bolagens IR arbete. En 
kompletterande enkätundersökning som bygger på analytikers poängsättning av 
kriterierna ska möjliggöra en viktning av kriterierna och leda fram till en 
branschspecifik analysmodell. Vilken information som är relevant har vi i brist på 
egen insikt helt enkelt tagit från en erfaren revisor som gjort en sammanställning av 
olika intresseorganisationers rekommendationer. Vi har utgått från ett positivistiskt 
förhållningssätt men ändå ibland hamnat i bryderier i vårt mätande men ändå ansett 
det vara den ända praktiskt möjliga väg att genomföra undersökningen på. 
Förekomsten av information kompletteras sedan med en viktning där ett antal 
informationskonsumenter får värdera informationen med hjälp av en given 
betygsskala.  
 

1.5.2 Metodkritik 
 
Då vi undersökt förekomsten av viss information på hemsidorna har ett visst mått av 
subjektivitet smugit sig in i undersökningen då bolagen använt sig av olika rubriker 
på ibland likvärdig information. Ibland har vi även tvingats ta ställning till huruvida 
olika av oss använda informationskriterier är direkt jämförbara bolagen emellan. I 
några fall t.ex. rörande strategi och miljö har vi ibland funderat på om bolagens 
texter verkligen ger tillräcklig information för att den ska vara värd att beakta. Det 
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var för att undvika sådana bedömningar vi använt oss av våra utvärderingsmallar 
vilket ändå inte helt kunnat utesluta ett visst mått av subjektivitet.  
Reabiliteten i bedömningen av hemsidorna är god då alla renodlade börsnoterade 
fastighetsbolag undersöks. Detta lämnar inget utrymme för något missvisande 
statistiskt urval. Reabiliteten i enkätsvaren från analytikerna kan bli otillräcklig 
beroende på antalet inkomna svar. 
Validiteten förtjänar särskilt att diskuteras då mätningen av information på 
hemsidorna såsom den är utformad mäter hur många eftersökta kriterier som 
återfinns. Här finns en klar brist då mätmetoden inte säger något om informationens 
kvalitet eller tillgänglighet. 
 

1.5.3 Primärdata 
 
Primärdata är sådana data som samlats in av den som genomför undersökningen. I 
den här uppsatsen handlar det om undersökningar av förekomsten av specifik 
information på hemsidor samt enkätundersökningar med analytiker. För dess 
förtjänster eller brister kan vi stå till svars. 
 

1.5.4 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är sådan data som vi inte själva samlat in ex, litteratur, artiklar eller 
data som presenteras på hemsidor. Då vi inte försökt värdera eller bedöma denna 
information har vi ingen uppfattning om dess sanningshalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10

2 Teori 
 
Nedan presenteras först vad Investor Relations är och hur arbetet kan bedrivas på 
Internet. Därefter förklaras teorin bakom analysmodellen.  

2.1 Investor Relations 
 
Investor Relations IR är ett samlingsnamn för organisationers relationer med dess 
finansiella omgivning. I de flesta börsnoterade företag sköts funktionen av en speciell 
IR avdelning eller så kan IR funktionen ligga under informations- eller 
finansavdelningen. En undersökning gjord 2001 på 47 stora europeiska företagen 
visade att 96 % av företagen hade IR avdelningar, av svaren framgick även att IR är 
en ganska ny företeelse inom företagen eftersom att endast 17% av dessa hade IR 
avdelningar som var äldre än 10 år4. 
Termen Investor Relations – IR har fått en allt viktigare plats inom företag de senaste 
årtiondena men exakt vad termen betyder är inte helt fastställt utan det beror på vem 
som använder den. 
 
En av de vanligaste definitionerna av Investor Relations man möter i litteraturen är 
av Louis M. Thompson Jr., president and CEO, National Investor Relations Institute 
(NIRI). 
 
”A strategic corporate marketing activity, combining the disciplines of 
communication and finance, providing present and potential investors with an 
accurate portrayal of a company´s performance and prospects.”5 
 
“En marknadsföringsaktivitet från företag som kombinerar kommunikation med 
finans och erbjuder nuvarande och potentiella investerare en korrekt bild av 
företagets prestationer och framtidsutsikter.” 
Det övergripande syftet med Investor Relations är att få en positiv effekt på ett 
företags värde men enligt vissa kritiker av IR handlar det om att skapa en ”hype” 
kring företaget och dess aktier6. 
 
 
 
 
 

                                                
4 Marston, C.,et al.., Investorrelations: a European survey, 2001, s. 82-93 
5 Higgins, 2000, s. 23 
6 Dolphin, R., The Strategic role of investor relations, 2004, s. 25-42 
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2.1.1 Utvecklingen av Investor Relations: Teori och Praktik 
 
Forces impacting             Evolution of the current 
Investor Relations         Practice of Investor Relations   Results 
 
Institutionalization of   Corporate Financial    Increased analyst 
Capital markets  Communications   coverage 
 

More accurate 
earnings forecasts 

 
Increase in “patient” 
investors 

 
Technology          Strategic Corporate   Lower cost of 

marketing    equity capital 
 

Increased liquidity 
 

Increased share value 
 
Globalization of Asset management and   Increased strategic 
Capital markets enhancement of    credibility and 

Shareholder value investor / analyst  
confidence 

 
Higgins s. 31 fig. 3:1 
 
I en undersökning om Investor Relations påverkan på aktiepriset i USA på 1970 talet 
kunde man inte se att IR skulle ha någon påverkan alls på aktiepriset varken för stora 
eller små företag7. Higgins anser dock att IR rollen på grund av globalisering av 
marknader, nya teknologier och större investerare blivit allt viktigare och nya 
informationsteknologier har gjort denna utveckling möjlig. Investeringarna ökade 
eftersom det plötsligt blev allt vanligare att placera pensionspengarna i fonder och 
fondbolag och banker som förvaltade pensionspengarna blev snabbt mäktiga och 
stora ägare i börsföretagen8. 
Han anser även att uppgiften för IR är att fånga marknadens förväntningar och 
framföra den till ledningen så att man kan kommunicera på rätt sätt. Han använder 
ord som öppenhet och konsekvens i informationsarbetet som viktiga principer, han 
betonar också vikten av att kommunicera på samma sätt i goda och dåliga tider samt 

                                                
7 Charles N. Dennis, The journal of Finance, Vol 28 s. 379 
8 Higgins 2000, s. 24-25 
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att gå till markanden och fråga vad de tycker och tänker om företaget samt deras 
förväntningar och förtroende för företagets strategier9. 
 
Enligt Edenhammar10 är den IR-ansvariges eller IR-avdelningens vanligaste uppgift 
att etablera och upprätthålla goda relationer till alla aktörer inom kapitalmarknaden 
såsom analytiker, portföljförvaltare, mäklare, fondkommissionärer, banker, börsen 
fondförvaltare och privata aktieägare. Att aktieägarna också ingår i IR-
avdelningarnas arbete motsägs till viss del i en engelsk studie som visar att fokus 
mer och mer ligger på analytikerna vilket följande citat exemplifierar. ”The private 
investor, most of the time, is now regarded as an irrelevance. 90 per cent of shares are 
now held by institutions, so private investors are generally ignored. So we 
concentrate our efforts on institutions”11  Edenhammar menar vidare att två 
uppgifter för IR-avdelningen går att urskilja, dels att bygga upp relationer till 
finansmarknaden och dels att upprätthålla dessa relationer. När det gäller kontakt 
med medier är ekonomijournalister en prioriterad grupp. Davis studie av ett flertal 
av Englands största börsbolag har dock visat att ekonomijournalisterna har fått allt 
mindre av företagens tid. En förklaring till detta, förutom hårdare informationskrav 
från Londonbörsen, var att nyhetsrapporteringen inte längre ansågs tillräckligt snabb 
eller tillräckligt omfångsrik. Samtidigt ansåg företagsledningen att media måste 
styras då den påverkar vad folk tänker på och sätter agendan även om den inte styr 
hur folk tänker. Journalister ansågs också interagera mer med analytiker och i större 
utsträckning skriva artiklar utifrån analytikernas kommentarer eller rapporter. 
Dessutom ansågs media viktigt för att motverka negativ nyhetsrapportering och 
även för att motverka och förhindra kriser. Vidare anses också media förstärka och 
bekräfta människors egna uppfattningar om företaget.12 
 

2.1.2 Hur IR-informations arbete yttrar sig 
 
Det som företaget måste göra för att omvärlden ska få god ekonomisk information 
finns listat i börsens officiella regelverk. Edenhammar13, Marston14 m.fl. har 
identifierat ett antal kanaler för kommunikation och mötesformer. 
 
Ekonomisk rapportering 
 
Delårsrapporter och är viktiga i ekonomisk rapportering. Regelverk och traditioner 
styr vilka distributionsvägar som väljs. Börsreglerna säger att ett exemplar av 

                                                
9 Higgins 2000, s. 15-16 
10 Edenhammar, s. 67 
11 Davis Aeron, The role of the mass media in investor relations, sid 8-15 
12 Davis Aeron, The role of the mass media in investor relations, sid 8-15 
13 Edenhammar, s. 86-94 
14 Marston, C.,et al.., Investorrelations: a European survey, 2001, s. 82-93 
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rapporten alltid ska gå till marknadsplatsen. Nyhetsbyråerna och Internet ombesörjer 
distribution till alla målgrupper och från 2001 är samtidigt publicering på företagets 
hemsida obligatorisk. 
 
Telefonkonferenser och telefonsamtal 
 
Ekonomiska rapporter slutar ofta med en telefonhänvisning som mottagaren 
uppmanas ringa för att få svar på eventuella frågor. Vidare är det vanligt att man 
anordnar telefonkonferenser i samband med delårsrapporter för att minska antalet 
telefonsamtal. Under konferensen presenteras rapporten av några företrädare för 
företaget varefter processen blir interaktiv och deltagarna kan ställa frågor till 
ledningen. Det blir även allt vanligare att telefonkonferenser som komplement sänds 
live via Internet för att göra informationen tillgänglig samtidigt för alla. 
 
PowerPoint presentationer 
 
Undersökningar har visat att föredragning/visuell presentation av viktiga siffror och 
begrepp är bra om man vill att åhörarna ska minnas vad som sagts. Att mera av 
presentationen hålls kvar i minnet om det kompletteras med bilder tillsammans med 
genombrottet för Windows och Officepaketet gör att bilder används flitigt vid 
presentationer. 
 
Analytikermöten och presseminarier 
 
Det anses att den effektivaste kommunikationsmetoden för både företaget och dess 
målgrupp är möte ”öga mot öga”. Möten måste vara professionella då deltagande 
parter kan uppfatta alla typer av signaler. Människor kan signalera en mängd 
signaler genom sin ickeverbala kommunikation. Känslomässiga aspekter kan 
överföras och förtroende kan byggas upp och deltagarna kan fördjupa sin kunskap 
genom att ställa frågor och få klargörande svar. 
Men viktigare är den verbala presentationen. En presentation ska vara så interaktiv 
som möjligt och man bör inbjuda till frågor och svara direkt istället för att hänvisa till 
att ämnesområdet ska behandlas senare. 
 
Roadshows 
 
Roadshows är vad ordet säger, dvs. en rad företagspresentationer på olika 
geografiska platser. Även om kommunikation numer är möjlig genom telefon och 
Internet så finns det fortfarande ett stort värde för investerare att möta 
företagsledningen. Företagsledare kan genom Roadshows visa på kvaliteter i 
kommunikationsförmåga och tydlighet i strategi och mål. Roadshows genomförs 
många gånger i regi av en bank eller fondkommissionär som sätter upp möten med 
olika investerare, analytiker och ibland medier på olika platser. 
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Enskilda samtal 
 
Enskilda samtal där man har tiden till att prata om komplicerade problem och där 
det finns utrymme för att bygga personligt förtroende och vänskap med en påläst 
analytiker eller journalist kan vara inspirerande och nyttigt för företaget. Även om 
möten anses som viktigare än Internet idag så kan det komma att förändras i 
framtiden15 
 
Mediarelationer 
 
Media har en viktig funktion när det gäller att skapa en korrekt bild av företaget och 
värderingen av aktien. För att bli framgångsrik i mediearbetet krävs att företaget lär 
sig hur journalister arbetar. 
För att nå genomslag i etermedia krävs antingen storlek, att nyheten är extraordinär 
eller att den presenteras på ett sådant sätt att det finns ett rejält nyhetsvärde. Vid 
publiceringen av kvartalsrapporter eller andra större händelser i bolaget kan det vara 
bra att erbjuda intervjuer med VD eller styrelseordförande. 
 
Trycksaker 
 
Årsredovisningar och tidningar är medium som av tradition har stor betydelse och 
som har utvecklats under åren. En del företag använder sig av magasin för 
aktieägare som kommer någon eller några gånger per år och lägger fokus på olika 
delar av företagets verksamhet, detta fördjupar målgruppernas insikt i företagets 
komplicerade arbetsområden. 
 
Andra kanaler som nämns är Internetkonferenser och IR information via fax. 
Av dessa anses telefonkonferenser och enskilda samtal som den viktigaste formen av 
kommunikation av de som arbetar med IR16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Marston, C., s.82-93 
16 Ibid 
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2.1.3 IR och Internet 
 
Internet har haft och fortsätter att ha en stor inverkan på industri över hela jorden. 
Dess existens påverkar många aspekter av ett företags affärsverksamhet inkluderat 
IR funktionen, en undersökning i USA om hur investerare vill ha information gav 
resultatet17 

 
Även efter att Internet dök upp så vänder sig Investor Relations till samma typ av 
kunder som tidigare, med samma typ av information som innan Internet kom. 
Internet har inte förändrat själva IR funktionen men Internet har haft en stor 
inverkan på hur man arbetar med IR då det ger möjligheter till förändring av 
tekniken och aktiviteter som har med IR att göra. 
 
Analytiker är beroende av företagen för det mesta av sin viktiga information, därför 
har ofta analytiker och representanter från företag mycket med varandra att göra. I 
en undersökning så sa nästan 60 procent av analytikerna att de pratade med eller var 
på möten med representanter minst ett par gånger i veckan från företagen de följde.18 
 
Hemsidor har blivit en viktig källa när marknaden och medierna söker efter 
information och företagets image påverkas av intrycken som besökaren får när 
han/hon får när de går in på hemsidan. I dag gör tekniken det möjligt för företagen 
att erbjuda mer information och alltmer avancerade verktyg på hemsidorna än 

                                                
17 www.irmag.com, A Global Investor Relations Program sid 5 
18 J.C. Kuperman s. 148 
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tidigare. Detta har gjort att informationsövertaget som analytiker och mäklare haft 
gentemot småspararna minskat. Den kritik som finns mot Internet som värdefullt 
som Investor relationskälla är att det också kan vara dess största svaghet. Man kan 
hitta nästan allt på Internet om man bara letar men att hitta just det man söker kan 
även ta väldigt lång tid19. 
 
År 2001 införde Stockholmsbörsen krav på att alla noterade bolag måste ha en 
hemsida. På hemsidan ska all offentliggjord information från bolaget finnas 
tillgänglig minst ett år tillbaka i tiden. Då information offentliggörs ska den finnas 
tillgänglig på bolagets hemsida snarast möjligt, detta bör ske helst inom ett par 
minuter. 
Det bör vara lätt att söka och navigera på hemsidan och även ett kalendarium där 
kommande händelser av vikt listas efter datum och tidpunkt bör finnas tillgänglig på 
hemsidan. Exempel på arrangemang som bör finnas i kalendariet är kommande 
rapporter, stämmor, analytikerträffar och presskonferenser. 
Det blir även allt vanligare att sända analytikerträffar, telefonkonferenser och 
presskonferenser live på hemsidan och finns det inte möjlighet att sända live kan 
man alltid göra en inspelning och göra den tillgänglig i efterhand. 
För dem som vill ha oberoende information om företaget bör det finnas länkar t ex 
branschorganisationer, allmän statistik, börser och konkurrenter samt länkar till 
dotter- och andra intressebolag. Om man som företag är noterade på mer än en börs 
bör det dessutom finnas information om var man är noterad samt under vilka tider 
dessa marknadsplatser är öppna för handel20. 
 
Det finns flera fördelar med att lägga ut årsredovisningen på hemsidan 
 

- möjlighet att länka till andra avsnitt i årsredovisningen, annan information på 
hemsidan eller utanför den egna hemsidan 

- Alla får tillgång till årsredovisningen omedelbart 
- Underlätta för besökaren genom att erbjuda t ex fritextsökning i 

årsredovisningen 
- Kompletera olika avsnitt med t ex videosekvenser 

 
Företag kommunicerar på två sätt, envägskommunikation eller 
tvåvägskommunikation. Envägs kommunikation är fokuserad på 
informationsspridning medan tvåvägskommunikation är fokuserad på dialog och 
byggande av relationer21. 
 
 

                                                
19 www.irmag.com, A Global Investor Relations Program 
20 Edenhammar (2001), s. 96-103 
21 Kuperman 2000, s. 149 
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Envägs kommunikation och Internet 
 
Företag sprider två typer av information till aktieägare och analytiker. Den första är 
historisk finansiell information den andra är information som handlar om relevanta 
strategiska frågor. 
Historiskt så finns det många olika envägs kommunikationer som företag använt för 
att sprida information såsom kvartalsrapporter och pressmedelanden. Internet har 
potential att förändra sättet som företag använder sin envägskommunikation då det 
finns flera sätt som företag kan använda Internet för att förbättra sin IR effektivitet. 
 
När det gäller envägs kommunikation har Internet har gjort det möjligt för företag att 
förbättra sin möjlighet att leverera information på följande tre sätt22: 
 

- ökad effektivitet: man når flera aktieägare på mindre tid och med mindre 
arbetsinsats genom att lägga ut informationen på hemsidan 

- ökad möjlighet att få ut information i rätt tid: aktieägarna får informationen 
snabbare genom att man t ex kan sända live på hemsidan 

- ökad kostnadseffektivitet: mindre kostnader för att få ut informationen t ex 
nyhetsbrev via e-mail 

 
Att få information i rätt tid är speciellt viktigt när det gäller analytiker för att de ska 
kunna analyser och släppa rekommendationer till sina klienter23. 
 
Tvåvägs kommunikation och Internet 
 
Tvåvägs kommunikation förklaras som ett möte mellan personer, före Internet så 
träffades analytiker och representanter för företaget öga mot öga eller talade i telefon. 
Men Internet har skapat nya kommunikationsmöjligheter. 
För tvåvägs kommunikationen har Internet gjort det möjligt för företag att förbättra 
sina relationer med aktieägare och även reducera kostnaderna för dessa aktiviteter. 
 
Tre nya tvåvägskommunikationsmöjligheter är24: 
 

- interaktiva e-mail som t ex ”America Online´s instant messaging board” 
- Internet telefon service (voice-on-the-net-services) 
- Videokonferenser 

 
 
 

                                                
22 Kuperman 2000, s. 149 
23 Kuperman 2000, s. 147-159 
24 Kuperman 2000, s. 147-159 
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Dessa tre alternativ som Internet ger påverkar företags IR på två sätt 
 

- ökad kostnadseffektivitet: minskade kostnader för tvåvägskommunikation 
- ökad kommunikationskvalitet: flera medier gör kommunikation enklare och 

av högre kvalitet då man har flera valmöjligheter än innan Internet fanns. 
 

2.2 Webranking 
 

2.2.1 God redovisningssed i fastighetsbranschen 
 
Informationen som lämnas av företag till investerare utgörs till stor del av allmän 
giltiga kriterier. Dessa kriterier syftar till att ge insyn i bolag och underlätta handeln. 
För att ge en mer rättvisande bild av ett företag bör informationen kompletteras med 
kriterier specifika för den bransch som företaget verkar i. 
Vilken information som skall redovisas grundas på rekommendationer av 
Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden, Föreningen Auktoriserade Revisorer samt 
Sveriges Finans analytiker Förening och kallas för God redovisningssed. Vidare gör 
organisationer som Sveriges fastighetsägareförbund och Byggentreprenörerna 
branschspecifika tolkningar av dessa rekommendationer vilka blir en del av God 
redovisningssed för bygg och fastighetsbolag. Nedan följer rekommendationer på 
branschspecifik information i förvaltningsberättelsen för fastighetsbranschen samt 
var i årsredovisningen den bör ingå. Rekommendationerna är hämtade ur boken 
”God redovisningssed i fastighetsföretag”25 
 
Rekommendationer enl. Sveriges Finansanalytikers Förening 
 

• Driftöverskott 
• Fastigheternas direktavkastning 
• Bedömt verkligt värde (marknadsvärde) 
• Belåningsgrad 
• Vakansgrad hyror 
• Vakansgrad ytor 

 
Rekommendationer enl. Sveriges Fastighetsägareförbund 
 

• Köp och försäljningar av fastigheter och dotterföretag (med angivelse om yta 
och hyresintäkt) 

• Ingångna hyres och entreprenadavtal 

                                                
25 Folke Dellström, God redovisningssed i fastighetsföretag, sid 9-11 
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• Väsentliga förändringar i bolagets lånestruktur 
• Större investeringar och underhållsåtgärder 
• Utvecklingen på hyres och fastighetsmarknaden 
• Vakanser 
• Ränteläge 
• Valutakurser 
• Förändringar i fastighetsskatt och statligt bostadsstöd 
• Nettoomsättning senaste 4 åren 
• Bruttoresultat senaste 4 åren 
• Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 4 åren 
• Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren 
• Balansomslutning senaste 4 åren 
• Soliditet senaste 4 åren 
• Uthyrningsgrad senaste 4 åren 

 
Rekommendationer enl. De allmännyttiga bostadsföretagens organisation 
 

• Ingångna avtal, större försäljningar eller investeringar 
• Finansiering – bl.a. mål, belåningsgrad, lånens förfallostruktur, 

räntemarginaler, valutaexponering, räntebidrag, kassaflöde, likviditet. 
• Större händelser i företagets omvärld – förändringar i ränte- och 

inflationsläge, offentliga stöd, marknadsförändringar. 
• Organisationsförändringar – köp/försäljning av dotterbolag, 

etablering/nedläggning av rörelse etc. 
• Kommentarer av företagets resultat och ställning – t.ex. jämförelser mellan 

räntebidrag och totala hyresintäkter, outhyrda lägenheters hyresbortfall i 
relation till totala intäkter, andel lokaler i förhållande till bostäder. 

• Strategi som påverkar verksamheten – t.ex. ökat boinflytande, pågående 
sparkampanjer, rationaliseringar. 

• Företagets andel av det totala lägenhets- och lokalbeståndet på orten. 
• Upplysning om företaget har eller riskerar framtida utgifter av väsentlig 

betydelse för att åtgärda miljöskador, t e. Olika saneringsåtgärder. 
• Energiförsörjning 
• Namn på styrelseledamöter och revisorer samt dessas suppleanter 
• Eventuell organisationsanslutning 
• Företagets förvaltningsform (egen regi eller entreprenad) 
• Någon form av miljöredovisning 
• Förväntad hyresutveckling 
• Affärsidé, ägardirektiv, övergripande strategier och mål. 
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2.2.2 Värdering av företag 
 
Ett företags vinstutveckling är viktig för värdering av ett företag men det är inte bara 
den som spelar roll. I takt med globaliseringen av aktieägandet och den alltmer 
komplexa och informationsintensiva ekonomin måste också andra parametrar som 
omvärldsfaktorer, trender och internationella kapitalströmmar tas med i 
bedömningen. 
 
En bra illustration till hur dessa olika faktorer hänger samman är Jakobsons 
analysmodell som identifierar fyra områden som en analytiker behöver arbeta med 
när han eller hon ska värdera en aktie. För att en rättvis värdering ska kunna göras är 
det därför viktigt att företag ger den information till omvärlden som man har 
möjlighet till. IR funktionen kan i modellen framförallt ge information kring tekniska 
faktorer såsom likviditetsströmmar, nyemissioner, nyintroduktioner, uppköp och 
sammanslagningar samt omvärldsfaktorer såsom skatter, ränta och inflation. 
 

 
Jakobsons analysmodell, Edenhammar s. 39 
 
Fundamentala faktorer 
 
Traditionell företags- och finansanalys som främst baseras på historiska data men 
med tydliga inslag av dynamisk analys, dvs. diskontering av framtiden. 

Aktie / Företag

Tekniska 
faktorer 

Fundamentala 
faktorer 

Omvärldsfaktorer Marknadens 
sentiment

Psykologi 

Modetrender 

Politik 

Makroekonomi 

Likviditetsstr
ömmar 

Prisrörelser Företagsanalys 

Relativ analys 
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Relativanalysen är en form av ”benchmarking” där det analyserade företagets 
nyckeltal ställs i relation till branschkollegor i Sverige och utomlands. 
 
Aktiemarknadens sentiment 
 
Aktiemarknaden styrs och påverkas i varierande utsträckning av modetrender och 
börspsykologi. Ett exempel på trender var det stora intresset för IT, Internet och 
telekommunikation kring millennieskiftet. 
Exempel på börspsykologiska faktorer är säsongsmönster och olika typer av ”följa 
John” beteenden, det senare varierande med tid, bransch och land. 
 
Omvärldsfaktorer 
 
Politik och politiska faktorer har periodvis ett stort inflytande över kurssättningen. 
För svensk del kan nämnas skatter, deltagande i EMU eller ej samt 
utflyttingsdebatten. 
Makroekonomiska faktorer som ränta, inflation, arbetslöshet m.m. är alltid 
betydelsefulla för börsutvecklingen. 
 
Tekniska faktorer 
 
De utgörs av likviditetsströmmar som nyemissioner, nyintroduktioner, uppköp och 
sammanslagningar. 
Pris- och kursrörelser på de internationella finansmarknaderna är andra faktorer, 
liksom s k teknisk eller tidsserieanalys där bl a börsens eller den enskilde aktiens 
rörelsemönster studeras och ligger till grund för placeringsbeslut. 
 

2.2.3 Hallvarsson & Hallvarsons webranking 
 
Hallvarsson & Hallvarson gör varje år en webbranking över hur bra företag är på att 
ge information via sina hemsidor. 
Ranking startade i Sverige 1997 och omfattar numer även andra länder i Europa. 
rankingen utförs varje år och webbsidor från ca 500 företag i Europa bedöms och 
resultatet redovisas i ekonomiska tidskrifter och på webben.26 
 
Ett företags hemsida är ett bra medium för ett företag som vill kommunicera med 
omvärlden. Hemsidorna vänder sig oftast till kunder, media och kapitalmarknaden. 
Journalister ser ofta en hemsida som den viktigaste informationskällan för specifik 
information om företaget. 

                                                
26 www.webranking.nu 
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Hallvarsson & Hallvarsons webbranking vänder sig först och främst till investerare, 
analytiker och ekonomi journalister och detta betyder att fokus i rankingen ligger på 
finansiell information och Investor Relations. Men även andra områden såsom 
karriärmöjligheter, design och allmän företagsinformation tas med27. 
 
Webbrankingen går till så att först skickas ett frågeformulär ut till ca 500 analytiker, 
investerare och ekonomijournalister i hela Europa. Frågorna handlar om hur ofta de 
besöker företags hemsidor och vilket innehåll och vilka funktioner de förväntar sig 
att hitta. 
Svaren från frågorna används för att ta fram kriterier till rankingen som ofta består 
av 110 till 130 kriterier som delas in i 10 kategorier från teknologi till innehåll och där 
varje kriterium poängsätts om hemsidan har det innehållet eller funktionen. 
Kriterierna skiljer sig ca 20 procent från år till år och det för att man tar hänsyn till 
nya trender gällande innehåll och teknologi men totalsumman är alltid 100 poäng. 
Varje hemsida bedöms under en timme och alltid av 2 olika individer28. 
 
Alla företag på svenska börsen rankas inte av Hallvarsson & Hallvarson utan endast 
de med ett stort börsvärde.    
År 2005 rankades de svenska fastighetsföretagen på följande platser bland de 
svenska företagen29. 
 
Plats Företag   Poäng 
 
33. Fabege   53,25 
 
52. Capona   49,25 
 
67. Wallenstam   45,25 
 
86. Ljungberggruppen  39 
 
87. Castellum   38,5 
 
88. Heba    38,25 
 
102. Klövern   35 
 
104. Kungsleden   34 
 

                                                
27 Gabriel Thulin H&H 30/5-06 
28 Christoffer Eiming, H&H, 30/5-06 
29 www.webranking.nu  
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115. Hufvudstaden  32 
 
118. Wihlborgs   30,5 
 
131. Fast Partner   23,75 
 
Fastighetsföretag som ej finns med i rankingen: 
Sagax 
Brinova 
Tornet 
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3 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras insamlad data i form av hemsidesundersökning och 
resultatet av vår enkätundersökning. Detta kopplas med hjälp av teori ihop till en 
analysmodell. 
Syftet med analysmodellen är att användas vid en granskning av hur bra 
fastighetsbolagen på svenska börsen uppfyller bransch specifika 
informationskriterier. Här presenteras också viss information om bolagen som skulle 
kunna ha samband med deras Investor Relations arbete. 
Fallföretagen samt deras resultat presenteras i slutet av kapitlet. 

3.1 Studieobjekt 
 
De undersökta bolagen är de bolag som återfinns på Stockholm fondbörs och som 
klassificeras som fastighetsbolag av Leimdörfer Holding AB.  De undersökta bolagen 
har lite olika typer av fastighetsbestånd där t.ex. Heba och Wallenstam är inriktade 
på bostadsfastigheter. Capona är helt inriktat på hotellfastigheter medan resten av 
bolagen i huvudsak är inriktade på lokaler. Speciellt för nuvarande Fabege är att det 
består av vad som fram till 2005 hette Wihlborgs och därför inte kan presentera 
siffror 4 år tillbaka i tiden. De undersökta bolagen är: 
 

• Brinova 
• Castellum 
• Capona 
• Fabege 
• Fast partner 
• Heba 
• Hufvudstaden 
• Klövern 
• Kungsleden 
• Sagax 
• Tornet 
• Wallenstam 
• Wihlborgs 

 
 
 
 
 
 



 

 25

3.2 Kriterier till undersökningen 

Som grund i vår undersökning har vi valt att använda Folke Dellströms 
sammanställning av relevanta redovisningsfrågor för fastighetsbranschen och 
företags möjligheter att använda Internet för en- och tvåvägs kommunikation. Alla 
dessa kriterier är vår tolkning av punkter som kommer från teoridelen. Utöver dessa 
har vi även valt att ta med några kriterier som vi funnit på vissa hemsidor och själva 
tycker är väsentliga och grundläggande för fastighetsbolag, dessa är: 

• Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet 
• Uthyrningsbar Area 
• Ekonomisk uthyrningsgrad 
• Riskhantering 
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3.3 Antal aktieägare i fallföretagen 
 
Antalet aktieägare i företaget kan användas som ett bra mått på hur många personer 
IR funktionen vänder sig till. 
En jämförelse mellan resultatet i analysmodellen och antalet aktieägare bör kunna 
visa om informationsgivningen i företaget på något sätt är kopplat till antal 
aktieägare. 
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30 Företagens årsredovisningar 4/6-06 
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3.4 Fallföretagens börsvärde 
 
I denna undersökning har alla företag på börsen som har inriktning fastigheter tagits 
med, ingen uppdelning efter börsvärde som H&H har gjorts. 
En jämförelse mellan företagens börsvärde och resultatet i analysmodellen bör kunna 
visa om företagens storlek värdemässigt har något samband med hur väl företagen 
ger branschspecifik information.  
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3.5 Analysmodellen 
 
I teoriavsnittet presenteras 30 kriterier som krävs enligt boken ”god redovisningssed 
i fastighetsföretag” för god informationsgivning, till detta har författarna lagt till fyra 
kriterier som ligger nära de övriga kriterierna. 
Kriterierna i modellen har delats in i 6 olika kategorier för att tydliggöra vilken typ 
av information det handlar om samt för att ge en bättre överblick av vad företagen är 
bra respektive mindre bra på, varje kriterium kan endast förekomma i en kategori. 
 

                                                
31 www.leimdorfer.com 5/6-06 
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Varje Kriterium i modellen är viktad enligt hur viktigt kriteriet anses vara av 
analytiker och journalister på en skala från ett till fem, där ett poäng är oviktigt och 
fem poäng mycket viktigt 
 

3.5.1 Bild av analysmodellen 

 
Författarnas egna tolkning av hur analysmodellen ser ut, de 6 olika kategorierna 
bildar tillsammans en modell för bedömning av branschspecifik Investor Relation.  

3.5.2 Viktning av Analysmodellen 
 
Analysmodellen har en maximal poäng på 100. Varje kriterium har fått ett 
medelvärde från enkätundersökningen. Eftersom summan av medelvärdena är 121 
och max poängen i modellen är 100 innebär detta att medelvärdet multipliceras med 
kvoten av max poängen och summan av medelvärdena för att få ut vikten till 
modellen.  
Det som benämns vikt är alltså vad man får i modellen om kriteriet finns redovisat 
på hemsidan.  
 
Max poäng i modellen 100 
Summan av medelvärdena är 121 
 
100/121 = 0,83 (kvoten avrundad) 
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3.5.3 Drift och hyror 
 
Information om drift och hyror ger en bra helhetsbild av företaget och detaljerad 
information om drift och hyreskontrakt är en viktig del vid prognoser. 
Den viktigaste informationen om drift och hyror anses vara driftöverskott och 
ekonomisk uthyrningsgrad. 
Maximal poäng i modellen från denna kategori är: 14,1 
 
 Informationsfaktor    Medelvärde enkät   Vikt  
 

- Driftöverskott     4,5   3,7 
- Löpande driftskostnader    4,0   3,3  
- Ekonomisk uthyrningsgrad   4,5   3,7  
- Utvecklingen på hyres och    4,1   3,4 

fastighetsmarknaden  
 

3.5.4 Fastighetsbestånd 
 
En fastighetsförteckning på webbplatsen är ett enkelt sätt att ge en snabb överblick 
av företaget. På webbsidan har man även möjligheter att uppdatera informationen i 
takt med större inköp eller försäljningar under året. 
Den viktigaste informationen i fastighetsbeståndet anses vara direktavkastningen. 
Maximal poäng i modellen från denna kategori är: 20,3 
 
 Informationsfaktor    Medelvärde enkät   Vikt 
 

- Direktavkastning     4,7   3,9 
- Vakansgrad      4,3   3,6 
- Företagets andel av det totala lägenhets och  3,2   2,6 
     lokalbeståndet på orten 
- Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet  3,9   3,3 
- Uthyrningsbar Area     4,2   3,5 
- Uthyrningsgrad senaste 4 åren   4,0   3,4 
 

3.5.5 Värdering 
 
Värdering av fastigheterna är viktig att redovisa för att kunna jämföra olika 
fastigheter med en gemensam måttstock samt att avkastningen på fastigheterna blir 
jämförbar med andra typer av investeringar och länder. 
Den viktigaste informationen i värderingen anses vara fastigheternas 
marknadsvärde. 



 

 30

Maximal poäng i modellen från denna kategori är: 9,6 
 
 Informationsfaktor    Medelvärde enkät   Vikt 
 

- Fastigheternas marknadsvärde   4,7   3,9 
- Renodlingsgrad     2,8   2,3 
- Belåningsgrad     4,1   3,4 
 

 

3.5.6 Finansiellt 
 
Information om mått eller värde som underlättar att göra jämförande analyser 
mellan företag i samma sektor men även mellan olika sektorer. 
Den viktigaste informationen bland finansiella siffror anses vara resultat från 
fastighetsförsäljningar och Räntor (bindnings och förfallostruktur). 
Maximal poäng i modellen från denna kategori är: 27,6 
 
 Informationsfaktor    Medelvärde enkät   Vikt 
 

- Nettoomsättning senaste 4 åren   3,0   2,5 
- Bruttoresultat senaste 4 åren   3,0   2,5  
- Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 3,7   3,1 

4 åren 
- Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren 3,5   2,9 
- Balansomslutning senaste 4 åren   3,2   2,6 
- Soliditet senaste 4 åren    3,6   3,0 
- Kommentar om företagets resultat och  2,7   2,2 

ställning   
- Räntor (bindnings och förfallostruktur)  3,7   3,1 
- Ränteläge      3,2   2,6 
- Fastighetsskatt och tomträttsavgäld  3,7   3,1 

     
 

3.5.7 Tekniska möjligheter 
 
Internet är enligt undersökningar det sättet som analytiker föredrar att få 
information via. Internet har även öppnat helt nya möjligheter för IR arbetet och 
detta har framförallt blivit möjliga på grund av den snabba tekniska utvecklingen det 
senaste decenniet.  
Den viktigaste tekniska möjligheten anses vara nyhetsbrev/Informationsbrev via 
mail. 
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Maximal poäng i modellen från denna kategori är: 6,0 
 
 Informationsfaktor    Medelvärde enkät   Vikt 
 

- Interaktion via hemsidan    2,7   2,2 
- Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail  3,0   2,5 
- ”Tv-sändningar” på hemsidan   1,6   1,3 

 

3.5.8 Övrigt 
 
Det viktigaste bland de övriga kriterierna anses vara strategier och mål. 
Maximal poäng i modellen från denna kategori är: 22,6 
 

Informationsfaktor    Medelvärde enkät   Vikt 
 

- Riskhantering     3,3   2,7 
- Miljöredovisning     2,2   1,8 
- Tydlig IR kontakt     3,8   3,1  
- Upplysning om företaget har eller riskerar  3,6   3,0 
      framtida utgifter 
- Namn på styrelseledamöter och revisorer 3,3   2,7 
- Strategier och mål     4,4   3,6 
- Valutakurser      2,6   2,1 
- Ingångna avtal, större försäljningar eller  4,2   3,6 

investeringar  
 

3.5.9 Fallföretagens resultat 
 

Företag 

Drift och 
hyror (max 
14.1p) 

Fastighetsbeståndet 
(max 20,3p) 

Värdering 
(max 9,6)

Finansiellt 
(max 
27,6) 

Tekniska 
möjligheter 
(max 6p) 

Övrigt 
(max 
22,6p) 

Totalt 
(max 
100p) 

Fabege 3,4 10,7 0,0 2,2 0,0 3,6 29,3 
Tornet 3,7 6,8 0,0 2,2 0,0 3,6 24,5 
Sagax 0,0 6,8 0,0 2,2 0,0 0,0 15,3 
Klövern 3,7 3,3 0,0 2,2 0,0 0,0 15,5 
Capona 10,4 17,6 3,4 21,4 0,0 3,6 72,6 
Heba 10,4 14,0 7,3 21,8 0,0 0,0 64,4 
Wihlborgs 0,0 6,8 0,0 2,2 0,0 3,6 23,9 
Kungsleden 0,0 6,8 0,0 2,2 2,5 3,6 26,4 
Fast partner 0,0 6,8 0,0 2,2 2,5 3,6 21,4 
Wallenstam 7,0 17,6 7,3 24,5 0,0 0,0 62,6 
Castellum 10,7 10,7 3,9 18,3 2,5 3,6 61,0 
Ljungberggr. 3,7 6,8 3,4 21,8 2,5 0,0 44,5 
Hufvudstaden. 0,0 10,3 0,0 2,2 0,0 3,6 24,3 
Brinnova. 7,4 14,0 0,0 13,8 0,0 3,6 48,3 
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4 Slutdiskussion 

4.1 Analysmodellen 
 
Analysmodellen bör kunna ge en ganska bra bild av hur bra svenska 
fastighetsföretag är på att redovisa branschspecifik information på sina respektive 
hemsidor. 
Antalet kriterier som undersökts skulle möjligen kunna utökas men detta hade nog 
inte förändrat det inbördes resultatet i någon större utsträckning då klara skillnader 
mellan företagen kan ses med de kriterier som använts. 

4.1.1 Analysmodellens resultat 
 

Jämförelse av H&H och den egna modellen
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Resultatet av vår modell gav ett annorlunda resultat än H&H och det kan nog främst 
förklaras med att en branschspecifika kriterier blir mera utslagsgivande än mera 
allmänt hållna kriterier som går att kolla oavsett vilken bransch företaget verkar i.  
De företag som ligger lågt i vår webranking har nästan uteslutande fått poäng på de 
kriterier som är mera allmänt hållna såsom ledning, strategier och mål m.m. 
 
Vad som man däremot kan se både från vår egen ranking och H&H:s är att det finns 
stora möjligheter till förbättring i det Internetbaserade IR arbetet och då kanske 
framförallt i de delar där man utnyttjar ny teknik, dessa delar verkar dock inte anses 
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speciellt viktiga av de som svarat på vår enkät och har därför även fått låg vikt i 
modellen.  
  

4.2 Är IR bättre i företag med många aktieägare? 
 
Ett rimligt antagande gällande Internetbaserad Investor Relations borde vara att 
desto fler aktieägare man har att nå ut till med information desto bättre borde man 
vara på att kommunicera via hemsidan eftersom det där är relativt lätt att nå många 
intressenter. 
 
I undersökningen som genomförts har detta dock inte alls visat sig vara resultatet 
utan av de fem största företagen sett till antal aktieägare lyckas inget komma topp 
fem i modellen. 
Av de fem minsta företagen sett till antal aktieägare lyckas däremot fyra av fem 
placera sig topp fem. 
En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att företag med många aktieägare 
helt enkelt valt att koncentrera sitt IR arbete på andra delar än Internet som tex. 
analytikermöten, roadshows och trycksaker. 
 

4.3 Är IR bättre i värdemässigt stora företag? 
 
Hallvarsson & Hallvarson tar inte med alla svenska börsföretag i sin ranking utan 
man drar en gräns som baseras på börsvärde för vilka som får vara med. En sådan 
uppdelning kan tyckas fullt rimlig eftersom mindre företag realistiskt sett inte bör ha 
samma ekonomiska möjligheter som stora att arbeta på ett aktivt sätt med Investor 
Relations.  
Undersökningen visar dock på det motsatta då företag med ett mindre börsvärden 
generellt verkar få högre poäng i modellen. 
En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att mindre företag lägger ut mera 
information på sina hemsidor då de personer som arbetar med IR eventuellt även har 
andra arbetsuppgifter vilket kan göra det svårt att kommunicera på ett 
tillfredställande sätt med bolagens omgivning.   
 

4.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har flera intressanta aspekter diskuterats som möjligen skulle 
kunna vara uppslag till fortsatt forskning, bland annat 
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- Är börsnoterade fastighetsföretag generellt bättre på IR än onoterade bolag 
som tex Vasakronan och Akademiska Hus som vid en undersökning med 
modellen fick resultaten 35.9 respektive 37,8 poäng? 

- Går det att hitta några samband mellan IR och substansrabatt? 
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5 Bilagor 

5.1 Fallföretag 
 
De företag som vi valt till undersökningen är svenska fastighetsföretag som är noterade på 
Stockholmsfondbörs. Vilka bolag det är presenteras närmare i följande matris som också 
påvisar bolagens renodlingsgrad.  I följande underkapitel presenteras lite snabbfakta om de 
ingående bolagen. 
 

 32 
 
 

                                                

32 http://www.leimdorfer.com/research/files/KR.pdf 

 
 
 



 

 36

 
Fabege   
 
Fabeges fastigheter består huvudsakligen av kommersiella lokaler och finns i 
Stockholms innerstad, längs infarterna och i attraktiva närförorter. En bärande del i 
Fabeges strategi är att aktivt delta i utvecklingen av marknadsområden med 
tillväxtpotential. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista. 
Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder 
kronor och en uthyrningsbar yta på 2,1 miljoner kvadratmeter33. 
 
Capona 
 
Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter. Fastighetsbeståndet den 31 
december 2005 bestod av totalt 21 fastigheter, varav 17 hotellfastigheter och en 
projektfastighet i Sverige samt tre hotellfastigheter i Norge. Projektfastigheten, 
Centralposthuset i Göteborg, ska konverteras till ett hotell. Capona är noterat på O-
listan34. 
 
Wallenstam 
 
Wallenstam är ett fastighetsbolag med cirka 300 fastigheter i de tre 
storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. 
Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter samt i Göteborg även på kommersiella 
fastigheter. Koncernen omsätter drygt 1 miljard kr i hyror och har ett fastighetsvärde 
om cirka 17 miljarder kr. Wallenstams B-aktier finns noterade på Stockholmsbörsen 
sedan 198435. 
 
Ljungberggruppen 
 
LjungbergGruppen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på expansiva 
delmarknader i Stockholmsregionen. Inriktningen är att förvärva utvecklingsbara 
fastigheter och driva projekt från idéstadiet genom utveckling, byggnation och 
uthyrning till ett långsiktigt ägande. 
De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad. 
Fastighetsbeståndet innehåller kontors- och handelsytor, bostäder samt ett stort antal 
byggrätter36. 
 
 

                                                
33 www.bolagsfakta.se 
34 www.bolagsfakta.se 
35 www.wallenstam.se 
36 www.bolagsfakta.se 
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Castellum 
 
Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler i fem tillväxtregioner: 
Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Västra Småland och Mälardalen. 
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag som är verksamma under 
egna namn inom respektive region37. 
 
Heba 
 
Heba äger ett fastighetsbestånd om totalt 55 fastigheter. Av dessa är 52 belägna i 
Stockholms stad, Huddinge kommun och Lidingö stad samt resterande tre i Borlänge 
kommun. 
Fastighetsbeståndet utgörs till dominerande del av bostadsfastigheter38. 
 

Klövern   
 
Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska 
fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus 
på hög avkastning på eget kapital. Per juni 2005 uppgår fastigheternas bokförda värd 
till cirka 5,4 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är cirka 640 Mkr39. 
 
Kungsleden 
 
Kungsleden är ett svenskt fastighetsbolag som ser avkastningen som viktigare än 
fastighetens kategori och geografiska läge. Fastighetsbeståndet per 31 mars 2006 
bestod av 670 fastigheter. 
I de tre storstadsregionerna Storstockholm, Storgöteborg och Öresundsregionen 
återfanns 57 procent av fastigheternas bokförda värde. Kungsleden är sedan 1999 
noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen40. 
 
Brinova 
 
Brinova Fastigheter AB, är sedan 2003 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. 
Företaget verkar i södra och mellersta Sveriges tillväxtområden genom att förvärva 

                                                
37 Ibid 
38 www.hebafast.se 
39 www.bolagsfakta.se 
40 www.kungsleden.se 
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fastigheter inom fyra affärsområden: logistik, bostäder, kommersiella fastigheter och 
projektfastigheter med potential.41. 
 
 
 
Hufvudstaden  
 
Hufvudstadens affärsidé är att i egna fastigheter i centrala Stockholm och centrala 
Göteborg erbjuda företag kontors- och butikslokaler på attraktiva marknadsplatser. 
Hufvudstaden är ett av Sveriges mest specialiserade och koncentrerade 
fastighetsbolag och äger kommersiella kontors- och butiksfastigheter i Stockholms 
och Göteborgs mest centrala citykärnor. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 408 000 
kvm uthyrbar yta42. 
 
 
Wihlborgs  
 
Wihlborgs är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i 
Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och 
Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande 
fastighetsbolagen. Fastigheternas bokförda värde uppgick per 31 december 2005 till 
7,9 mdkr. 
Wihlborgs Fastigheter AB är börsnoterat på Stockholmsbörsens O-lista43. 
 

Fast Partner 

FastPartner äger och förvaltar fastigheter. FastPartner är genom koncentrerade 
fastighetsinnehav i Västberga, Lunda, Täby, Märsta och Gävle, en dominerande 
aktör på respektive marknad när det gäller kundgruppen logistik, handel och 
industri. Ca 70% av beståndet är koncentrerat till stockholmsregionen. 
FastPartner bedriver även en mindre riskkapitalverksamhet som utvecklar flera 
spännande portföljbolag44. 

Sagax       

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta 
fastigheter och fastighetsbolag. Geografiska fokus ligger på Stockholms-regionen och 
den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri. Sagax 
                                                
41 www.bolagsfakta.se 
42 www.bolagsfakta.se 
43 www.wihlborgs.se 
44 www.bolagsfakta.se 
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fastighetsinnehav uppgår till 427.000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat över 
43 fastigheter och tomträtter.45 

Tornet  

Fastighets AB Tornet är ett fastighetsbolag noterat på Nya Marknaden. 
Fastighetsbeståndet är huvudsakligen koncentrerat till Stockholm, Göteborg och 
Malmö46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 www.absagax.se 
46 www.tornet.se 
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5.2 Webundersökning 
 
 Egenskap Fabege Tornet Klövern 
1 Driftsöverskott 0 0 0 
2 Direktavkastning 1 0 0 
3 Fastigheternas marknadsvärde 0 0 0 
4 Belånigsgrad 0 0 0 
5 Vakansgrad 0 0 0 
6 Riskhantering 0 0 0 
7 Ekonomisk uthyrningsgrad 0 1 1 
8 Räntor (bindnings och förfallostruktur) 0 0 0 
9 Utvecklingen på hyres och fastighetsmarknaden 1 0 0 
10 Ränteläge 0 0 0 
11 Valutakurser 0 0 0 
12 Uthyrningsbar Area 1 1 0 
13 Nettoomsättning senaste 4 åren 0 0 0 
14 Bruttoresultat senaste 4 åren 0 0 0 
15 Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 4 åren 0 0 0 
16 Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren 0 0 0 
17 Balansomslutning senaste 4 åren 0 0 0 
18 Soliditet senaste 4 åren 0 0 0 
19 Uthyrningsgrad senaste 4 åren 0 0 0 
20 Ingångna avtal, större försäljningar eller investeringar 1 1 1 
21 Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet 1 1 1 
22 Renodlingsgrad 0 0 0 
23 Kommentar om företagets resultat och ställning 1 1 1 
24 ”tv-sändningar” på hemsidan 0 0 0 

25 
Företagets andel av det totala lgh. Och lokalbeståndet på 
orten 0 0 0 

26 Upplysning om företaget har eller riskerar framtida utgifter 0 0 0 
27 Tydlig IR kontakt 1 0 0 
28 Namn på styrelseledamöter och revisorer 1 1 1 
29 Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail 0 0 0 
30 Interaktion via hemsidan 0 0 0 
31 Miljöredovisning 0 1 0 
32 Strategier och mål 1 1 0 
33 Löpande driftskostnader 0 0 0 
34 Fastighetsskatt och Tomträttsavgäld 0 0 0 
35 Totalt 9 8 5 
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 Egenskap Capona Sagax Heba 
1 Driftsöverskott 1 0 1 
2 Direktavkastning 1 0 1 
3 Fastigheternas marknadsvärde 0 0 1 
4 Belånigsgrad 1 0 1 
5 Vakansgrad 1 0 0 
6 Riskhantering 1 0 1 
7 Ekonomisk uthyrningsgrad 0 0 0 
8 Räntor (bindnings och förfallostruktur) 0 0 1 
9 Utvecklingen på hyres och fastighetsmarknaden 1 0 1 
10 Ränteläge 1 0 0 
11 Valutakurser 1 0 0 
12 Uthyrningsbar Area 1 1 1 
13 Nettoomsättning senaste 4 åren 1 0 1 
14 Bruttoresultat senaste 4 åren 1 0 1 
15 Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 4 åren 0 0 1 
16 Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren 1 0 1 
17 Balansomslutning senaste 4 åren 1 0 1 
18 Soliditet senaste 4 åren 1 0 1 
19 Uthyrningsgrad senaste 4 åren 1 0 1 
20 Ingångna avtal, större försäljningar eller investeringar 1 1 1 
21 Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet 1 1 1 
22 Renodlingsgrad 0 0 0 
23 Kommentar om företagets resultat och ställning 1 1 1 
24 ”tv-sändningar” på hemsidan 0 0 0 

25 
Företagets andel av det totala lgh. Och lokalbeståndet på 
orten 0 0 0 

26 Upplysning om företaget har eller riskerar framtida utgifter 0 0 0 
27 Tydlig IR kontakt 1 0 0 
28 Namn på styrelseledamöter och revisorer 1 1 1 
29 Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail 0 0 0 
30 Interaktion via hemsidan 0 0 0 
31 Miljöredovisning 1 0 1 
32 Strategier och mål 1 0 0 
33 Löpande driftskostnader 1 0 1 
34 Fastighetsskatt och Tomträttsavgäld 1 0 0 
35 Totalt 24 5 21 
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 Egenskap Wihlborg Kungsleden 
Fast 
partner 

1 Driftsöverskott 0 0 0 
2 Direktavkastning 0 0 0 
3 Fastigheternas marknadsvärde 0 0 0 
4 Belånigsgrad 0 0 0 
5 Vakansgrad 0 0 0 
6 Riskhantering 0 0 0 
7 Ekonomisk uthyrningsgrad 0 0 0 
8 Räntor (bindnings och förfallostruktur) 0 0 0 
9 Utvecklingen på hyres och fastighetsmarknaden 0 0 0 
10 Ränteläge 0 0 0 
11 Valutakurser 0 0 0 
12 Uthyrningsbar Area 1 1 1 
13 Nettoomsättning senaste 4 åren 0 0 0 
14 Bruttoresultat senaste 4 åren 0 0 0 
15 Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 4 åren 0 0 0 
16 Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren 0 0 0 
17 Balansomslutning senaste 4 åren 0 0 0 
18 Soliditet senaste 4 åren 0 0 0 
19 Uthyrningsgrad senaste 4 åren 0 0 0 
20 Ingångna avtal, större försäljningar eller investeringar 1 1 1 
21 Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet 1 1 1 
22 Renodlingsgrad 0 0 0 
23 Kommentar om företagets resultat och ställning 1 1 1 
24 ”tv-sändningar” på hemsidan 0 0 0 

25 
Företagets andel av det totala lgh. Och lokalbeståndet på 
orten 0 0 0 

26 Upplysning om företaget har eller riskerar framtida utgifter 0 0 0 
27 Tydlig IR kontakt 1 1 0 
28 Namn på styrelseledamöter och revisorer 1 1 1 
29 Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail 0 1 1 
30 Interaktion via hemsidan 0 0 0 
31 Miljöredovisning 1 1 0 
32 Strategier och mål 1 1 1 
33 Löpande driftskostnader 0 0 0 
34 Fastighetsskatt och Tomträttsavgäld 0 0 0 

35 Totalt 
8 
 9 7 
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 Egenskap Wallenstam Castellum Ljungberggr.
1 Driftsöverskott 1 1 1 
2 Direktavkastning 1 1 0 
3 Fastigheternas marknadsvärde 1 1 0 
4 Belånigsgrad 1 0 1 
5 Vakansgrad 1 0 0 
6 Riskhantering 0 0 0 
7 Ekonomisk uthyrningsgrad 0 1 0 
8 Räntor (bindnings och förfallostruktur) 1 0 1 
9 Utvecklingen på hyres och fastighetsmarknaden 0 0 0 
10 Ränteläge 1 1 1 
11 Valutakurser 0 0 0 
12 Uthyrningsbar Area 1 1 1 
13 Nettoomsättning senaste 4 åren 1 1 1 
14 Bruttoresultat senaste 4 åren 1 1 1 
15 Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 4 åren 1 0 1 
16 Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren 1 1 1 
17 Balansomslutning senaste 4 åren 1 1 0 
18 Soliditet senaste 4 åren 1 1 1 
19 Uthyrningsgrad senaste 4 åren 1 0 0 
20 Ingångna avtal, större försäljningar eller investeringar 1 1 1 
21 Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet 1 1 1 
22 Renodlingsgrad 0 0 0 
23 Kommentar om företagets resultat och ställning 1 1 1 
24 ”tv-sändningar” på hemsidan 0 0 0 

25 
Företagets andel av det totala lgh. Och lokalbeståndet på 
orten 0 0 0 

26 Upplysning om företaget har eller riskerar framtida utgifter 0 0 0 
27 Tydlig IR kontakt 0 1 0 
28 Namn på styrelseledamöter och revisorer 1 1 1 
29 Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail 0 1 1 
30 Interaktion via hemsidan 0 0 0 
31 Miljöredovisning 0 1 0 
32 Strategier och mål 0 1 0 
33 Löpande driftskostnader 1 1 0 
34 Fastighetsskatt och Tomträttsavgäld 0 0 0 
35 Totalt 20 20 15 
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 Egenskap hufvudstaden Brinova 
1 Driftsöverskott 0 1 
2 Direktavkastning 0 1 
3 Fastigheternas marknadsvärde 0 0 
4 Belånigsgrad 0 0 
5 Vakansgrad 1 0 
6 Riskhantering 0 0 
7 Ekonomisk uthyrningsgrad 0 1 
8 Räntor (bindnings och förfallostruktur) 0 0 
9 Utvecklingen på hyres och fastighetsmarknaden 0 0 
10 Ränteläge 0 0 
11 Valutakurser 0 0 
12 Uthyrningsbar Area 1 1 
13 Nettoomsättning senaste 4 åren 0 0 
14 Bruttoresultat senaste 4 åren 0 0 
15 Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 4 åren 0 1 
16 Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren 0 1 
17 Balansomslutning senaste 4 åren 0 1 
18 Soliditet senaste 4 åren 0 1 
19 Uthyrningsgrad senaste 4 åren 0 1 
20 Ingångna avtal, större försäljningar eller investeringar 1 1 
21 Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet 1 1 
22 Renodlingsgrad 0 0 
23 Kommentar om företagets resultat och ställning 1 1 
24 ”tv-sändningar” på hemsidan 0 0 

25 
Företagets andel av det totala lgh. Och lokalbeståndet på 
orten 0 0 

26 Upplysning om företaget har eller riskerar framtida utgifter 0 0 
27 Tydlig IR kontakt 0 1 
28 Namn på styrelseledamöter och revisorer 1 1 
29 Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail 0 0 
30 Interaktion via hemsidan 0 0 
31 Miljöredovisning 1 0 
32 Strategier och mål 1 1 
33 Löpande driftskostnader 0 0 
34 Fastighetsskatt och Tomträttsavgäld 0 0 
35 Totalt 8 15 
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  Egenskap Vasakronan Akademiskahus
1 Driftsöverskott 0 1 
2 Direktavkastning 0 1 
3 Fastigheternas marknadsvärde 0 1 
4 Belånigsgrad 0 0 
5 Vakansgrad 1 0 
6 Riskhantering 1 0 
7 Ekonomisk uthyrningsgrad 0 0 
8 Räntor (bindnings och förfallostruktur) 1 1 
9 Utveklingen på hyres och fastighetsmarknaden 0 0 
10 Ränteläge 1 0 
11 Valutakurser 0 0 
12 Uthyrningsbar Area 1 1 
13 Nettoomsättning senaste 4 åren 0 0 
14 Bruttoresultat senaste 4 åren 0 0 
15 Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 4 åren 0 0 
16 Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren 0 0 
17 Balansomslutning senaste 4 åren 0 0 
18 Soliditet senaste 4 åren 0 0 
19 Uthyrningsgrad senaste 4 åren 0 0 
20 Ingågna avtal, större försäljningar eller investeringar 1 1 
21 Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet 1 1 
22 Renodlingsgrad 0 0 
23 Kommentar om företagets reultat och ställning 1 1 
24 Livesändningar på hemsidan 0 0 

25 
Företagets andel av det totala lgh. Och lokalbeståndet på 
orten 0 0 

26 Upplysning om företaget har eller riskerar framtida utgifter 0 0 
27 Tydlig IR kontakt 1 0 
28 Namn på styrelseledamöter och revisorer 1 1 
29 Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail 0 1 
30 Interaktion via hemsidan 0 0 
31 Miljöredovisning 1 1 
32 Strategier och mål 1 1 
33 Löpande driftskostnader 0 0 
34 Fastighetsskatt och Tomträttsavgäld 0 0 
35 Totalt 12 12 
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  Egenskap A B C D E F G H I J K L M N 
  Drift och hyror (max 14,1p)                             
1 Driftsöverskott 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 0,0 3,7 
33 Löpande driftskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 
7 Ekonomisk uthyrningsgrad 0,0 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 3,7 

9 
Utveklingen på hyres och 
fastighetsmarknaden 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Summa drift och hyror 3,4 3,7 0,0 3,7 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 7,0 10,7 3,7 0,0 7,4 
  Fastighetsbestånd (max 20,3p)                             
2 Direktavkastning 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 0,0 0,0 3,9 
5 Vakansgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 

25 
Företagets andel av det totala lgh. Och 
lokalbeståndet på orten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
12 Uthyrningsbar Area 3,5 3,5 3,5 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
19 Uthyrningsgrad senaste 4 åren 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 
  Summa fastighetsbestånd 10,7 6,8 6,8 3,3 17,6 14,0 6,8 6,8 6,8 17,6 10,7 6,8 10,3 14,0
  Värdering (max 9,6p)                             
3 Fastigheternas marknadsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 
22 Renodlingsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 Belånigsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 
  Summa Värdering 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3 3,9 3,4 0,0 0,0 
  Finansiellt (max 27,6)                             
13 Nettoomsättning senaste 4 åren 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 
14 Bruttoresultat senaste 4 åren 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 

15 
Resultat från fastighetsförsäljningar 
senaste 4 åren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 

16 
Resultat efter finansiella poster senaste 4 
åren 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 0,0 2,9 

17 Balansomslutning senaste 4 åren 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 0,0 2,6 
18 Soliditet senaste 4 åren 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 

23 
Kommentar om företagets reultat och 
ställning 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

8 Räntor (bindnings och förfallostruktur) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 
10 Ränteläge 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 
34 Fastighetsskatt och tomträttsavgäld 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Summa Finansiellt 2,2 2,2 2,2 2,2 21,4 21,8 2,2 2,2 2,2 24,5 18,3 21,8 2,2 13,8
  Tekniska möjligheter (max 6,0p)                              
30 Interaktion via hemsidan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
29 Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 
24 "tvsändningar" på hemsidan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Summa tekniska möjligheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 
  Övrigt (max 22,6p)                             
6 Riskhantering 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Valutakurser 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 
Ingågna avtal, större försäljningar eller 
investeringar 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

26 
Upplysning om företaget har eller riskerar 
framtida utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 Tydlig IR kontakt 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 3,1 
28 Namn på styrelseledamöter och revisorer 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
31 Miljöredovisning 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 
32 Strategier och mål 3,6 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6 3,6 3,6 0,0 3,6 0,0 3,6 3,6 
    13,1 11,7 6,3 6,3 19,8 10,8 14,9 14,9 9,9 6,3 14,9 6,3 11,7 13,1
                                
  Total poäng för företaget 29,3 24,5 15,3 15,5 72,6 64,4 23,9 26,4 21,4 62,6 61,0 44,5 24,3 48,3
 
A 

 
Fabege               

B Tornet               
C Sagax               
D Klövern               
E Capona               
F Heba               
G Wihlborgs               
H Kungsleden               
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I Fast partner               
J Wallenstam               
K Castellum               
L Ljungberggr.               
M Hufvudstaden.               
N Brinnova.               
 
 
 

5.3 Enkätundersökningen 
 
Vi hoppas att du vill hjälpa oss med  att fylla i hur viktiga du tycker 
att följande informationskriterier är i ditt arbete. För mer info om 
uppsatsen, läs efter frågorna. 
 
Detta tar ca: 3 min att göra. 
 
1. Klicka på svara/reply (svara mailet) 
2. Fyll i poängen (på raden efter egenskapen i svarsmailet) 
3. Skicka mailet - klart! 
 
Tack för din medverkan! 
 
Mvh/ 
Magnus Lennartsson 
Fredrik Roos 
 
Egenskap                Poäng 1-5 (1= oviktigt,  5= mkt viktigt) 
 
1. Driftöverskott_______ 
2. Direktavkastning________ 
3. Fastigheternas marknadsvärde________ 
4. Belåningsgrad______ 
5. Vakansgrad_______ 
6. Riskhantering_______ 
7. Ekonomisk uthyrningsgrad________ 
8. Räntor (bindnings och förfallostruktur)________ 
9. Utvecklingen på hyres och fastighetsmarknaden_______ 
10. Ränteläge_______ 
11. Valutakurser_______ 
12. Uthyrningsbar area_______ 
13. Nettoomsättning senaste 4 åren_______ 
14. Bruttoresultat senaste 4 åren_______ 
15. Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 4 åren________ 
16. Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren_______ 
17. Balansomslutning senaste 4 åren______ 
18. Soliditet senaste 4 åren_______ 
19. Uthyrningsgrad senaste 4 åren_______ 
20. Ingångna avtal, större försäljningar eller investeringar_______ 
21. Fastighetsbeståndet i Sverige/utlandet_____ 
22. Renodlingsgrad_______ 
23. Kommentar om företagets resultat och ställning_____ 
24. "tv-sändningar" på hemsidan________ 
25.   Företagets andel av det totala lgh. Och lokalbeståndet på         
        orten_______ 
26. Upplysning om företaget har eller riskerar framtida utgifter_____  
27. Tydlig IR kontakt______ 
28. Namn på styrelseledamöter och revisorer_______ 
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29. Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail_______ 
30. Interaktion via hemsidan_______ 
31. Miljöredovisning_______ 
32. Strategier och mål______ 
33. Löpande driftskostnader_______ 
34. Fastighetsskatt och tomträttsavgäld_________ 
 
 
Om uppsatsen: 
Denna enkät är ett led i framtagandet av en viktad analysmodell av 
webbaserad Investor Relations. Informationskriterierna är specifika för 
fastighetsbranschen. Analysmodellen utgör en del i en Magisteruppsats i 
företagsekonomi på Stockholms Universitet under handledning av Claes Hägg 
och Håkan Preiholt. 
 
Författare: 
Magnus Lennartsson kombinerar studier i ekonomi och matematik på 
Stockholms Universitet. 
Fredrik Roos kombinerar ekonomlinjen med en civilingenjörsexamen från KTH 
med fastighetsekonomisk inriktning. 
 
Vid eventuella frågor kontakta Fredrik Roos på tel. 070-2279065 
 
Tack för din medverkan! 
 

5.3.1 Enkätsvar 
 

  Egenskap A B C D E F G H I J K 
1 Driftsöverskott 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 4,5
2 Direktavkastning 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4,7
3 Fastigheternas marknadsvärde 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4,7
4 Belånigsgrad 4 1 4 5 3 5 5 5 4 5 4,1
5 Vakansgrad 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4,3
6 Riskhantering 4 1 4 4 3 3 5 1 3 5 3,3
7 Ekonomisk uthyrningsgrad 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4,5
8 Räntor (bindnings och förfallostruktur) 4 1 4 5 3 3 4 5 3 5 3,7
9 Utveklingen på hyres och fastighetsmarknaden 4 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4,1
10 Ränteläge 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 3,2
11 Valutakurser 3 1 4 3 2 3 2 2 3 3 2,6
12 Uthyrningsbar Area 4 5 3 4 2 5 4 5 5 5 4,2
13 Nettoomsättning senaste 4 åren 4 1 3 3 2 2 2 5 3 5 3,0
14 Bruttoresultat senaste 4 åren 4 1 3 3 2 2 2 5 3 5 3,0
15 Resultat från fastighetsförsäljningar senaste 4 åren 4 2 4 4 3 4 3 5 3 5 3,7
16 Resultat efter finansiella poster senaste 4 åren 4 2 4 4 3 3 2 5 3 5 3,5
17 Balansomslutning senaste 4 åren 4 2 4 3 1 3 2 5 3 5 3,2
18 Soliditet senaste 4 åren 4 2 4 4 1 4 4 5 3 5 3,6
19 Uthyrningsgrad senaste 4 åren 4 3 5 5 3 3 3 5 5 5 4,1
20 Ingågna avtal, större försäljningar eller investeringar 4 2 4 5 3 5 5 5 5 5 4,3
21 Fastighetsbeståndet i Sverige/Utlandet 4 5 1 5 3 3 5 5 4 5 4,0
22 Renodlingsgrad 4 3 4 3 3 3 1 1 3 0 2,5
23 Kommentar om företagets reultat och ställning 4 3 3 3 3 3 2 0 3 3 2,7
24 "tvsändningar" på hemsidan 3 1 1 2 2 3 1 0 2 1 1,6

25 
Företagets andel av det totala lgh. Och lokalbeståndet på 
orten 4 4 2 3 3 3 4 1 3 5 3,2

26 Upplysning om företaget har eller riskerar framtida utgifter 4 1 3 5 3 4 4 5 3 4 3,6
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27 Tydlig IR kontakt 4 3 4 3 3 5 4 5 4 3 3,8
28 Namn på styrelseledamöter och revisorer 4 4 4 4 2 2 3 2 5 3 3,3
29 Nyhetsbrev/Informationsbrev via mail 3 4 2 3 2 5 3 1 2 5 3,0
30 Interaktion via hemsidan 3 3 3 3 3 4 2 1 2 3 2,7
31 Miljöredovisning 3 1 3 3 1 2 2 1 3 3 2,2
32 Strategier och mål 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4,4
33 Löpande driftskostnader 4 1 4 5 3 5 4 5 4 5 4,0
34 Fastighetsskatt och tomträttsavgäld 4 1 4 5 2 5 4 5 3 4 3,7
 

A Torbjörn Isacson 

B 
Ann-Marie 
Lundholm 

C Johan Zetterstedt 
D Björn Rundquist 
E Jonas Andersson 
F Lars.Ola Hellström 
G Fredrik Skoglund 
H Olof Nyström 
I Erik Nyman 
J Hanna Holmberg 
K Medelvärde 
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