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SAMMANFATTNING  
Investor Relations har två syften att uppfylla. Investor Relations ska öka marknadens 
effektivitet, genom att vara ett verktyg för att kommunicera med marknadens olika aktörer. 
Investor Relations kan också vara ett relationsmarknadsföringsverktyg, där dess uppgift är att 
marknadsföra bolaget på bästa sätt. 
 
Utvecklingen i de svenska bolagens ägarstrukturer går ifrån några stora ägare till ett mer 
spritt ägande, vilket är resultatet av fler börsnoteringar och den globalisering som skett. Detta 
har lett till att kraven på bolagens Investor Relations har ökat under åren. Det innebär att 
bolagen i större grad måste kommunicera till en större mängd investerare, till hjälp anlitar de 
flesta bolag banker. En anledning till att bankerna anlitas är att de dagligen bedriver kontakter 
med investerare och på sådant sätt skapat stora kontaktnät med investerare, detta saknar det 
enskilda bolaget. Bankerna är oftast kommunikationslänken mellan investerare och 
detaljhandelsbolag (Henningsson & Wuolikainen, 2005). Syftet med studien är att undersöka 
hur aktivt börsnoterade detaljhandelsbolag använder sig av bankerna i anordnandet av 
investerarmöten. De primärdata som insamlats genom kvalitativa intervjuer har skett med de 
fyra svenska storbankerna och med fem börsnoterade detaljhandelsbolag, detta för att få de 
båda aktörernas syn på det valda problemområdet. 
 
Studien visar att bankerna har en påverkan på bolagens ägarstrukturer både inför en 
börsintroducering och efter en börsintroducering. Bankernas inflytande skiljer sig markant 
inför och efter börsintroduceringen, där bankernas roll i detaljhandelsbolagen inför 
börsintroducering är i stort sett lika. Efter börsintroduktionen skiljer sig bolagen åt i sitt 
användande av bankerna som en kommunikationslänk mellan bolaget och investerarna. Hur 
bolagen väljer att arbeta med investerarmöten beror på bolagets policy. 
 
Bolagen är beroende av bankerna inför en börsintroducering pga. bankernas kontaktnät och 
kunskap. Bolagen saknar idag ett eget välutbyggt kontaktnät till investerare. Bankerna har 
främst vid börsintroduceringen en väldigt stor påverkan på bolagens ägarstrukturer, därför är 
det viktigt för bolagen att välja rätt bank att arbeta med. Ett tydligt problem är att bankerna 
inte når ut med samma information till alla aktörer samtidigt, detta grundar sig på att det sker 
en segmentering av investerare hos bankerna. Bankerna är olika bra, de når ut till olika 
investerare, de har olika kontaktnät. Detta är viktigt för bolagen att ta hänsyn till vid valet av 
bank både inför och efter börsintroducering. Därför kan det vara nödvändigt att använda sig 
av flera banker samtidigt för att nå ut till fler investerare.  
 
Inför börsintroduceringen hjälper banken till att skapa en önskad ägarstruktur men efter 
börsintroduceringen fortsätts inte detta arbete. Det finns heller inte några riktlinjer för 
samtliga bolag från dess ägare eller styrelse för ett sådant arbete. Det är besynnerligt att 
bolagen är noga med ägarstrukturen vid en börsintroducering men inte efter 
börsintroduceringen. Detta tyder på ett kortsiktigt tänkande i bolaget där ägarstrukturproblem 
bearbetas när det uppstår, istället för att försöka förebygga problemen. 
 
Bolagen bör ha god kunskap om vilka investerartyper de träffar på investerarmötena oavsett 
om de väljer att arbeta med bankerna eller att själva anordna investerarmöten. För att kunna 
kommunicera till investerare på ett sådant sätt att bolaget kan skapa en önskad ägarstruktur 
och därmed i större utsträckning påverka sin egen framtid. 
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1 INLEDNING 
I kapitlet sker en introduktion av ämnet, problemdiskussion, vår frågeställning samt syftet 
med arbetet.  

1.1 Bakgrund 
Investor Relations har två syften att uppfylla. Investor Relations ska öka marknadens 
effektivitet, genom att vara ett verktyg för att kommunicera med marknadens olika aktörer. 
Effektiva marknader definieras som marknader där all tillgänglig information är fullt 
reflekterat i priset (Elton et al., 2003; Fama, 1970; Hamberg, 2004; Tvede, 2002; Wärneryd, 
2001). Det vill säga att all värderelevant information måste vara lätt och tidsenligt tillgänglig 
samt att aktörerna är rationella i sitt beteende och vinstmaximerare, de uppfattar och tolkar 
informationen på samma sätt samtidigt. En marknad som anses vara det närmaste det går att 
komma en effektivmarknad idag är kapitalmarknaden. Funktionen hos en kapitalmarknad är 
att säkerställa att finansiella resurser blir allokerade till produktivanvändning på det 
effektivaste sättet. På detta sätt kan bolagen uppnå den effektiva marknadens mål. 
 
Investor Relations kan också vara ett relationsmarknadsföringsverktyg, där dess uppgift är att 
marknadsföra bolaget på bästa sätt. Problem som kan uppstå med att nyttja IR-aktiviteter för 
att marknadsföra bolaget är att relationsmarknadsföringen motsäger den effektiva 
marknadens mål. Den så kallade likviditetsparadoxen, vilket innebär att bra 
relationsmarknadsföring minskar handelsvolymen i bolagets aktier, 
relationsmarknadsföringen får till följd att aktieägarna behåller sitt innehav. Den låga 
likviditeten gör aktien oattraktiv ur flera investerares perspektiv. En konsekvens av detta blir 
att aktiepriset tenderar att stagnera eller sjunka. Arbete med Investor Relations fordrar en 
kompetens som förenar kunskap om kommunikation, opinionsbildning, finansiering, 
redovisning och aktiemarknaden (Hägg & Preiholt, 2002).   
 
Enligt den Effektiva marknadshypotesen ska priset på en resurs förbli oförändrat tills ny 
information når marknaden och att denna priskorrigering sker omedelbart, vilket innebär att 
ingen hinner utnyttja denna nya information (Fama, 1970). Enligt Börsreglerna är alla bolag 
skyldiga att informera marknaden om alla händelser i bolaget som är aktiekurspåverkande 
(Stockholms börsen, 2005). Detta innebär att om alla aktörer har samma kunskap och är 
rationellt vinstmaximerande, ska ingen av aktörerna kunna skapa någon överavkastning 
(Fama, 1970). 
  
Förmodligen fungerar inte marknaden på detta sätt med tanke på uppkomsten av bubblor och 
andra observationer på felaktig prissättning (marknadsanomalier). Alla aktörer får troligtvis 
inte tillgång till relevant information samtidigt och aktörerna tolkar inte samma information 
likadant samt att alla aktörer inte agerar rationellt med hänsyn till den givna informationen 
(Wärneryd, 2001). Aktörerna påverkas alltid av sina sinnen och omdömen sk. Heuristiks och 
bias (Gilovich, Griffin och Kahneman, 2002; Gowda, 1999; Lee & Marlowe, 2003; Haselton 
& Nettle, 2006;Kahneman & Riepe, 1998; Scheinkman & Xiong, 2002; Tvede, 2002; Cooper 
& Kaplanis, 1995; Lev, Sarath och Sougiannis, 2004; Hamberg, 2004).  
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1.2 Problemdiskussion 
Ämnet Investor Relations är intressant då vi anser att ägarna har en nyckelposition i bolagens 
framtid och utveckling, IR-aktiviteterna i ett bolag kan påverka vilka dess ägare blir. IR-
aktiviteter i form av olika investerarmöten med investerare har ökat markant hos de svenska 
bolagen sedan mitten av 90-talet. Samtidigt börsintroduceras alltfler detaljhandelsbolag, de 
vanligaste orsakerna till att bolag börsintroduceras är att bolaget vill förändra ägarstrukturen 
eller få tillgång till ökat kapital men det kan även vara ett sätt att få publicitet, dvs. 
marknadsföring eller att erhålla legitimitet (t ex visa att bolaget är ett seriöst bolag). 
Investerarna förser bolaget med kapital och kunskap med förväntningen att deras investerade 
kapital förräntar sig (Wärneryd, 2001). De har alla olika krav och mål med sitt intresse i 
bolaget.  
 
Bolagen kan välja att kommunicera till investerarna med olika kommunikationskanaler och 
på olika sätt, för att få investerarna att bättre förstå händelser i bolaget. Utöver den 
lagstadgade kommunikationen som t ex pressmeddelanden och årsredovisningar, deltar 
många bolag även i andra sorters aktiviteter där de träffar investerare. Exempel på dessa 
investerarmöten är Roadshows, One to one-möten och Övriga möten. I dessa möten får ingen 
ny information som är kurspåverkande ges till investerarna (Stockholmsbörsen, 2005). 
Tanken med dessa möten är att förklara skeenden i bolaget för investeraren så att de förstår 
vad det är som händer. 
 
Utvecklingen i de svenska bolagens ägarstrukturer går ifrån några stora ägare till ett mer 
spritt ägande, vilket är resultatet av fler börsnoteringar och den globalisering som skett. Detta 
har lett till att kraven på bolagens Investor Relations har ökat under åren. Det innebär att 
bolagen i större grad måste kommunicera till en större mängd investerare, till hjälp anlitar de 
flesta bolag banker. En anledning till att bankerna anlitas är att de dagligen bedriver 
kontakter med investerare och på sådant sätt skapat stora kontaktnät med investerare, detta 
saknar det enskilda bolaget. Bankerna är oftast kommunikationslänken mellan investerare 
och detaljhandelsbolag (Henningsson & Wuolikainen, 2005). 
 
Bankerna anordnar olika former av investerarmöten, till dessa bjuder bankerna in sina 
investerare. Det har visat sig att en del bolag påverkar detta urval i viss utsträckning medan 
andra bolags påverkan är nästintill obefintlig eller obefintlig, urvalet av investerarna sköts 
dock främst av bankerna (Henningsson & Wuolikainen, 2005). Det alltmer spridda ägandet 
innebär att bolagen måste kommunicera och tillfredställa fler investerare och inte bara en 
specifik banks investerare, detta för att inte riskera att bara få investerare från en specifik 
bank. Det har visat sig vara vanligare hos små- och medelstora bolag att de arbetar enbart 
med en bank, medan stora bolag väljer oftast att arbeta med flera banker. Orsaken är att 
undvika att vara beroende och domineras av enbart en bank (Zineldin, 1995).  
 
Bolagen saknar kontaktnäten till investerarna, om bolagen låter bankerna anordna 
investerarmötena kan det innebära att det är enbart bankernas kunder (investerarna) som 
bjuds in till investerarmötena. Ökar deras benägenhet att investera i bolaget pga. 
investerarmötena kan bankerna ses som en aktör som indirekt styr bolaget. Bankerna har 
stora möjligheter att påverka vilka bolagens investerare är och därmed dess ägare. Det är 
ägarna som skall utöva den yttersta interna beslutanderätten i bolaget och därmed påverkar 
bankerna bolagens framtid.  
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1.3 Problemformulering 
Är bolag beroende av bankerna i sin investerarkommunikation?  
 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur aktivt börsnoterade detaljhandelsbolag använder sig av 
bankerna i anordnandet av investerarmöten.  
 
1.5 Avgränsning 
Vi avgränsar oss mot att undersöka hur investerarna ser på Investor Relations. Vi avgränsar 
oss också ifrån att undersöka den lagstadgade informationsgivningen och den frivilliga 
informationsgivningen som förekommer utanför investerarmöten.  
 

1.6 Disposition 
Kapitel 1  Kapitlet beskriver vad arbetet handlar om och dess syfte. 
 
Kapitel 2 Kapitlet handlar om valet av metod, vad vi kommer att undersöka och 

hur vi går tillväga för att besvara vår problemformulering och vårt syfte. 
 
Kapitel 3 Här presenteras den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen är 

uppbyggd att vi först beskriver teoriernas interaktion, sedan beskrivs de mer 
ingående. 

 
Kapitel 4 I kapitlet presenteras empirin, den bygger på intervjuer med respondenterna. 

Vi har i kapitlet separerat upp intervjuerna mellan bankerna och 
detaljhandelsbolag, för att kunna få en gemensam bild om hur bankerna och 
detaljhandelsbolagen ser på olika företeelser.   

 
Kapitel 5 I denna del presenteras vår analys. I analysen finns en kommunikationsmodell 

över huvudaktörerna. För att kunna visa huvudaktörernas 
kommunikationsmönster inför och efter börsintroduceringen och jämför 
bolagen mot varandra samt för en diskussion kring empirin och teorin.  

 
Kapitel 6 I kapitlet presenteras våra slutsatser av vår analys. I detta kapitel förs en 

avslutande diskussion om vad detaljhandelsbolag bör tänka på i sitt 
samarbete med bankerna. 

 
Kapitel 7 Anger vilka källor som har använts. 
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2 METOD 
Kapitlet kommer att ta upp vårt tillvägagångssätt, val av modeller och teorier.  Samt förklara 
studien och diskutera dess validitet och reliabilitet. 
 

2.1 Val av metod 
Vi har i vårt arbete valt att besvara vårt syfte genom kvalitativa intervjuer där vi har tillämpat 
oss av strategiskt styrt urval av respondenter när det gäller banker i undersökningsstrategin. 
Vi har även använt oss av samma strategi vid val av detaljhandelsbolag. Vi vill med vår 
undersökningsstrategi undersöka problemet i dess verkliga sammanhang genom att använda 
oss av flera olika källor, detta ger oss en djupare förståelse för studiens kontext och de 
processer som utspelar sig. Vi bedömde med denna bakgrund att den bäst tillämpade 
metoden är att genomföra en kvalitativ studie, detta för att kunna få en djupare inblick och 
förståelse i problemområdet. Antalet respondenter i studien har bestämts genom 
mättnadsgrad, dvs. att när vi såg likheter med svaren i intervjuerna och att mängden ny 
information mättades i intervjuerna, ansåg vi att viss mättnadsgrad nåtts och vi var 
tillfredsställda med antalet intervjuer. Vi inledde vår studie med att samla in teorier och 
tidigare studier inom finansiell teori och Investor Relations, för att sedan utforma våra 
intervjuguider och därmed börja vårt empiriska insamlande.  

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen bygger på sekundärdata, i form av böcker, vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar, medan våra primärdata har inhämtats genom intervjuer med branschkunniga 
personer.  
 
De vetenskapliga artiklarna som använts har publicerats i en rad olika tidskrifter och är väl 
citerade och refererade. För att hitta relevant material har vi använt oss av sökord med 
koppling till Investor Relation samt sökord med koppling till finansteorier, vi har även 
studerat källförteckningar i litteratur som behandlar Investor Relation och finansteorier. Detta 
för att finna relevant litteratur och författares namn för att även kunna söka litteratur med 
hjälp av författares namn. Artiklarna är oftast ursprungskällor för de olika teorierna men för 
att undvika brister i dem har även tidsenliga artiklar om teorierna studerats 
 
Vi har insamlat vårt empiriska material genom att intervjua nyckelpersoner hos banker och 
hos detaljhandelsbolag. Vi har byggt vår intervjuguide efter en rad olika punkter som vi anser 
är nödvändiga för att kunna uppfylla vårt syfte och vår problemformulering. Dessa punkter 
grundar sig på de sekundära data som tagits fram under kursen Teoretiskt Temaarbete 10 p. 
Tillsammans kompletterar den primära och sekundära data varandra på så sätt att de stödjer 
studien.  
 
2.3 Val av perspektiv 
Vi undersöker problemet hos detaljhandelsbolag, därför har vi valt ett 
företagsekonomisktperspektiv på vårt arbete.  
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2.4 Studiens genomförande  
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för vårt val av banker och detaljhandelsbolag, 
beskriva intervjuer, val av intervjupersoner och genomförandet av intervjuerna. Vi har valt 
att intervjua flera banker och flera detaljhandelsbolag,, för att besvara syftet. Vi vill genom 
att intervjua både banker och detaljhandelsbolag få de båda aktörernas syn på det valda 
problemområdet. Vi anser att vi, genom att ha intervjuat båda aktörerna, skapat ett större 
djup i undersökning, än om vi enbart skulle ha intervjuat ena aktören. 
 
2.4.1 Val av bank 
Vi har valt att undersöka några av de största medlemmarna hos Stockholmsbörsen (OMX), 
vad gäller aktie-, och derivathandeln (mätt i volym)., där bla. de svenska storbankerna 
befinner sig (OMX Årsredovisning 2005). Vi har valt att undersöka Föreningssparbanken 
(Swedbank), Nordea Bank, Enskilda Securities (SEB) och Svenska Handelsbanken. Vi har 
valt att intervjua personer som sitter på Corporate Finance eller Corporate Governance-
avdelningarna hos de valda bankerna, dessa personer är insatta och kunniga i vårt 
problemområde. 
 
2.4.2 Val av detaljhandelsbolag 
Vi har även valt att undersöka fem stycken börsnoterade detaljhandelsbolag, för att få deras 
bild på hur de arbetar med investerarmöten och hur de ser på bankerna som en 
kommunikationslänk mellan investerare och bolag. Vi har valt att undersöka flera 
detaljhandelsbolag inom flera olika branscher, detta för att skapa en bredd på 
undersökningen. De valda detaljhandelsbolagen är Claes Ohlson AB, Gant AB, Hakon Invest 
AB, Hemtex AB och H&M AB.  
 
2.4.3 Intervjuer 
Empirin består av intervjuer med nyckelpersoner. Vi intervjuade samtliga storbanker. I valet 
av detaljhandelsbolag har vi tillämpat ett bekvämlighetsurval pga. att vår tidsram var alltför 
kort för att kunna intervjua samtliga börsnoterade detaljhandelsbolag. Vi valde istället att 
intervjua personer som varit insatta i ämnet och tillgänglig, Vi har valt att använda oss av en 
semistrukturerad intervjuguide, detta för att kunna ha en öppnare diskussion med 
respondenten (Starrin och Svensson, 1996; Saunders et al., 2003).  
 
Vi har använt oss av besöksintervjuer och telefonintervjuer, där vi fört minnesanteckningar 
och spelat in intervjuerna för att kunna analysera vad som sagts under intervjuerna. Vid två 
av intervjuerna som genomfördes gjordes ingen inspelning pga. respondentens begäran. 
Eftersom vi var två stycken som genomförde intervjuerna tillsammans med respondenten, 
alternerade vi vårt antecknande, detta för att bibehålla fokus hos respondenten. Dessa 
anteckningar sammanställdes på vardera hållet av uppsatsskribenterna, för att sedan jämföras 
och diskuteras mot varandra. Detta för att öka reliabiliteten av vad som framkommit under 
intervjun. I de fall där inspelning skett stämdes sammanställningarna av mot inspelningen av 
intervjun. Vi skulle ha föredragit att samtliga intervjuer skett genom besöksintervjuer, men 
detta var inte möjligt pga. vår och vissa respondenternas tids-, och kostnadsram. 
 
I sammanställningen av intervjuerna har vi först analyserat helheten, för att sedan analysera 
intervjuerna i mindre delar. Detta för att analysen ska kunna visa interaktionen mellan de 
stolpar och teman som togs upp i intervjuerna (Starrin och Svenssons, 1996).  
 
Vi presenterar sammanställning av intervjuerna under avsnittet Kap. 4 Empiri, där återges 
respondenterna anonymt, detta erbjöd vi respondenterna före vi genomförde intervjuerna. Vi 



Henningsson & Wuolikainen   2006 
 

 11

ansåg att om respondenterna fick vara anonyma skulle vi få en större inblick i 
problemområdet. Samtliga respondenter ville dock finnas med i källförteckningen.  
 
2.5.4 Val av intervjupersoner 

• Anders Björkman  Föreningssparbanken 
• Thomas Westin  Nordea Bank 
• Katarina Langlan  Enskilda Securities (SEB) 
• Stefan Malmström   Svenska Handelsbanken 
• Gert Karnberger  Clas Ohlson 
• Henrik Fredin,   Gant 
• Pernilla Linger   Hakon Invest 
• Tommy Svensson   Hemtex 
• Nils Vinge   H&M 

 
2.5.5 Utformning av frågeformulär 
Vi har arbetat fram två stycken olika intervjuguider, detta på grund av att vi haft två olika 
respondentgrupper. Aktörerna i de olika respondentgrupperna har två olika roller i 
förhållandet till varandra och därför krävdes två olika intervjuguider.  

2.6 Kritik 
Vår kritik gentemot vår studie som reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt metod- och 
källkritik presenteras i detta kapitel. 
 
2.6.1 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 
Vi anser att vår studies reliabilitet är hög. Vi grundar detta på att vi intervjuat personer som är 
välinsatta i relationen mellan banker och detaljhandelsbolag och i synnerhet i Investor 
Relations. Även om alla individer har egna uppfattningar om hur verkligheten ser ut och 
fungerar, har respondenternas svar varit relativt likartade, vilket har inneburit en hög 
mättnadsgrad i vår studie.  
 
Vi anser också att vår validitet är hög, eftersom vår problemformulering och syfte har kunnat 
besvaras med hjälp ifrån respondenterna, som bidragit med tillräcklig information. Detta har 
inneburit att vi mätt det vi avsedde att mäta. 
 
Generaliserbarheten i denna studie kan delas upp i två delar. Vi anser att vi kan generalisera 
de svenska storbankerna, eftersom vi genomförde en totalundersökning av dem. Vi anser 
dock att generaliserbarheten för studien minskar då vi intervjuat fem detaljhandelsbolag. 
Dessa fem detaljhandelsbolag kan inte representera hela detaljhandelssektorn.  
 
2.6.2 Metod- och källkritik  
Vi är medvetna om att vi kan ha missat litteratur vilket kunde ha bidragit med ytterligare 
relevant information till de teorier som presenteras. Det gäller i första hand kritik gentemot 
de olika teorierna. Speciellt reflexivitetsteorin där vi inte funnit någon direkt riktad kritik 
gentemot den. Vi har också haft svårigheter att föra en diskussion kring det nya materialet 
inom Investor relations på grund av att det nyligen publicerats. Detta materials syfte var att 
visa forskningsfronten inom Investor Relations. 
  
Vi är också källkritiska gentemot den insamlade primär data som inhämtats, för att 
respondenterna kan ha feltolkat frågorna. Vi är också medvetna om att vi kan ha feltolkat den 
information som kommunicerades till oss. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen bygger på sekundär data som inhämtats i syfte att beskriva 
vilka teorier som ingår i begreppet Investor Relations. Den teoretiska referensramen 
beskriver först  teoriernas interaktion, för att sedan beskriva mer ingående var och en av 
teorierna. 

3.1 Teoriernas interaktion  
Investor Relations är ekonomisk- eller finansiell kommunikation till investerarna (Eriksson 
2002). Investor Relations består av flera olika delar, som bland annat ska tillsammans 
tillfredsställa investerare och intressenter (Marston och Straker, 2001). Den stora 
amerikanska Investor Relationssammanslutningen, NIRI, har definierat begreppet följande: 
 

�Investor Relations is a strategic management responsibility that integrates finance, 
communication, marketing and securities law compliance to enable the most effective 
two-way communication between a company, the financial community, and other 
constituencies, which ultimately contributes to a company's securities achieving fair 
valuation. (Adopted by the NIRI Board of Directors, March 2003.)� 
Källa: Niri 2006 

 
Begreppet Financial Marketing (FM) kan ses som ett omfångsrikare begrepp vilket innefattar 
bolagets relationer med alla relevanta deltagare och potentiella investerare i finansindustrin, 
inklusive kreditinstitut och statliga byråer. Syftet med FM är att höja värdet på bolagets 
aktier genom att öka marknadseffektiviteten. I verkligheten får FM ofta skulden för dess 
förmodade roll i skapandet av finansiella bubblor (Hägg & Preiholt, 2004). Investor 
Relations handlar i grunden om relationsmarknadsföring (Hägg & Preiholt, 2002). 
 
Investor Relations, IR eller investerarrelationer, är den strategiska funktionen som skapar  
och utvecklar relationen mellan bolaget och dess aktieägare. Arbete med Investor  
Relations kräver en kompetens som förenar kunskap om kommunikation, opinionsbildning,  
finansiering, redovisning och aktiemarknaden (Taurus kommunikation, 2006).  
  
De huvudsakliga syftena med Investor Relations är:  
  
� Att bygga företagets anseende genom att ge ägare, anställda och övriga intressenter den  
information om företagets finansiella och affärsmässiga förhållanden som de behöver.  
  
� Att organisera företagets informationsflöden vilket leder till att de lever upp till såväl 
legala krav som ägarnas och den övriga aktiemarknadens formella och informella 
informationskrav.  
  
� Att bygga aktieägarvärde genom att positionera företaget på ett sätt som reducerar 
riskrabatter och övertygar aktiemarknaden om företagets fulla potential.  
  
� Att göra det möjligt för aktiva ägare att på ett strukturerat sätt driva och påverka 
företagets utveckling. 
  
(Taurus kommunikation, 2006)  
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Vi har haft Investor Relation som utgångspunkt när vi har konstruerat en egen modell som 
illustrerar de olika begreppen och teoriernas koppling till Investor Relation samt var de 
befinner sig i förhållande till varandra, enligt våra egna personliga uppfattningar. Modell 1 
beskriver hur vi tänkt oss undersöka området Investor Relations. Vi har valt att visualisera 
begreppet genom att bygga en modell som består av flera mindre begrepp, som tillsammans 
ska bilda Investor Relationsbegreppet, därav trattformen. Dessa begrepp och teorier påverkar 
hur investeraren uppfattar informationen och hur de agerar efter den. Modellen är en 
envägskommunikationsmodell, vilket betyder att bolaget enbart kommunicerar ut till 
investerarna. Vi kommer senare se att utvecklingen inom området lett till 
tvåvägskommunikation. 
 
Det största begreppet är kommunikation. I begreppet kommunikation ska information 
kommuniceras ut till investerarna (Eriksson, 2002; Taurus Kommunikation, 2005). 
Kommunikation som begrepp är väldigt utbrett men i detta sammanhang är bara de 
finansiella kommunikationskanalerna intressanta.  
 
För att investerare sedan ska få rätt sorts efterfrågad information, måste bolagen segmentera 
upp sina investerare (Coyne & Witter, 2002). Begreppet segmentering är stort, men det är 
bara investerarsegment som är intressant i denna studie. Bolag kan ha olika 
investerarsegment, därför är det av stor vikt att bolagen kommunicerar rätt information, på 
rätt sätt, till rätt investerarsegment (Wärneryd, 2001). 
 
De övriga teorierna nedanför investerarsegment är de som kommer att behandlas mer i detalj 
då dessa är de grundläggande och dominerande teorierna om kapitalmarknad och 
investerarbeteende samt deras förväntade beteenden. 
 

Modell 1: INVESTOR RELATIONS - Kommunikation från Företag till Investerare 

SEGMENTERING 

Finansiella 
kommunikationskanaler

KOMMUNIKATIONSKANALER

Beteende på Marknaden 

  

Investerarsegment  

Källa: Författarna (2006)

Behavioural Finance Effektiv marknadsteori 

Prospektteorin Reflexivitetsteorin
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Effektivmarknadsteori är den huvudsakliga teorin inom ekonomi- och finansteori när det 
handlar om vad som händer på finansmarknaden och investerares beteende.  
 
Behavioural Finance söker alternativa förklaringar till avvikelser på finansmarknaden vilket 
den effektiva marknadsteorin inte klarar av att förklara. Inom Behavioural Finance kommer 
vi att se närmare på prospektteorin och reflexivitetsteorin vilka är frekvent förekommande 
inom Behavioural Finance litteratur. 
 

3.2 Finansiell kommunikation 
Den finansiella kommunikationen har under årens lopp förändrats. Detta beror bland annat på 
den tekniska utvecklingen som skett världen över. I mitten av 1990-talet började Internet bli 
en mer och mer vanlig kommunikationskanal (Gowthorpe, 2004). Detta ledde till att 
investerarmarknaden växte enormt. Bolagen blev mer globala, de fanns tillgängliga på ett helt 
annat sätt än tidigare. Investerare kunde få information om vilka bolag som egentligen fanns 
på marknaden. Kännedomen om mindre bolag blev nu mer verklig. I början kommunicerades 
bara information om vad som egentligen försiggår i bolagen. Detta utvecklades sedan till att 
mer fokusera på den finansiella funktionen och på finansiella resultat. Idag är det mer aktiv 
marknadsföring av bolaget, med syfte på att uppmuntra investerare att köpa, hålla i bolagets 
aktier och ge bolaget en rättvis värdering (Marcus och Wallace, 1997). 
 
I början av Investor Relations var det bara enkelriktad kommunikation från bolagen till 
investerarna. Bolagen kommunicerade ut vad de kände var viktigt för investerarna. Idag är 
investerarna mycket mera aktiva i sitt informationssökande och engagerar sig i vilken sorts 
information om bolaget de vill ha. Enligt Eriksson (2002) råder det idag helt nya 
förutsättningar för kommunikationen, genom att intressenter och målgrupper (investerarna) 
blivit mera rörliga på den numera globala marknaden. Den nya informationsteknologin har 
�utmanat den traditionella envägskommunikationen� (Falkheimer i Larsson, 2002) och att 
bolag nu måste förändra sina kommunikationsstrukturer för att kunna attrahera sina 
intressenter. 
 
Larsson (2001) menar på övertalning inte längre fungerar, istället har han kommit fram till 
samma som Falkheimer (Falkheimer i Larsson, 2002) och Marcus och Wallace (1997), 
bolagen börjar satsa mer på metoder där mottagarna ges större utrymme att ta initiativ till 
kommunikation. 
 
Larsson (2001) har kommit fram till fem tendenser som utvecklingen leder emot: 

• Mottagar- och användarinitiativet ökar 
• Relationsaktiviteter 
• Metoder anpassade till individer och grupper 
• Smalare budskap 
• Stegrad elektronisk kommunikation 

Larsson  (2001 s 17) 
 
Kommunikationsprocessmodellen som byggdes av Shannon & Weaver (1948) är grunden till 
i stort sett alla kommunikationsprocessmodeller. Den har under årens lopp modifierats till att 
den idag är en tvåvägskommunikationsprocessmodell. Modell 3 är inte inriktad på Investor 
Relations men går att implementera på Investor Relationskommunikationsprocess. Modellen 
visar att istället för att bolagen bara sänder ut budskap till sina intressenter och investerare 
börjar de lyssna på vad för sorts information som efterfrågas. 
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Den teknologiska utvecklingen har som sagt lett till att bolagen har fått flera intressenter och 
större skillnader på intressenterna, eftersom världen är mångkulturell (Larsson, 2001). 
Utvecklingen har också lett till att bolagen inte bara kan använda sig av 
envägskommunikation utan måste börja använda sig av tvåvägskommunikation för att kunna 
tillgodose sina investerare (Larsson 2001). Bolagen måste lyssna på intressenternas krav 
(Coyne & Witter, 2002). Att kunna tillgodose dessa krav och att kommunicera ut till alla 
dessa intressenter kan vara väldigt kostsamt. Detta löser bolagen idag genom att bland annat 
använda sig av Internet. Det är den största kommunikationskällan som finns idag, men 
Internet är också en väldigt billig kommunikationskanal. Många bolag världen över har egna 
Webbsidor, som används för att kommunicera information till vemsomhelst som är 
intresserad och som har tillgång till de teknologiska resurserna som behövs för att få access 
till informationen (Gowthorpe, 2004). 

3.3 Finansiella kommunikationskanaler 
Avsnittet beskriver de finansiella kommunikationskanalerna, vilken trovärdighet olika medier 
har samt att de finansiella kommunikationskanalerna bör innehålla riskkommunikation. 
Riskkommunikationen påverkar investerarens förtroende och riskbenägenhet för bolaget.  
 
3.3.1 Kommunikationskanaler 
Edenhammar (2001), Marcus och Wallace (1997), Gowthorpe (2004) och Jones & Xiao 
(2004) har tillsammans funnit fem olika kommunikationskanaler som bolag använder sig av 
för att kommunicera med alla sina investerare.  

• Ekonomisk rapportering.  
• Internet och e-post.  
• Personliga möten, kapitalmarknadsdagar och Roadshows 
• Pressreleaser och mediekontakter 
• Telefonkonferenser och telefonsamtal 

Källa: Edenhammar (2001), Marcus och Wallace (1997), Gowthorpe (2004) och Jones & Xiao (2004). 
 
Ekonomisk rapportering 
I dessa rapporter består en viss del av informationen av lagstadgad information, vilket 
betyder att bolag är tvungna att redovisa hur det går för bolaget (till exempel omsättning och 
vinster). En annan del av informationen i sådana rapporter är frivillig information, det vill 
säga information bolaget själv väljer att ta upp.  
 

Sändare Mottagare AvkodningKodning 

Media 

Brus 

Feedback Respons

Källa: Shannon & Weaver i Shannon (1948) i Larsson (1997 s33)

Modell 3: Kommunikationsprocess 

Meddelande
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Eftersom ett bolag bara kan ha en årsredovisning är det av stor vikt att innehållet tillgodoser 
alla investerare men ändå kommer årsredovisningen tolkas på olika sätt. Därför måste bolag 
aktivt kommunicera till de olika investerarsegmenten direkt när årsredovisningen släpps och 
inte vara passiva aktörer (Edenhammar, 2001). 
 
Internet och E-post 
Den nya teknologiska utvecklingen som varit har lett till att bolag mer och mer använder sig 
av Internet som en kommunikationskanal.  Jones & Xiao (2004) studie visar att fördelen med 
Internet är att den kan presentera information i realtid till alla investerare, och den når alla 
sina investerare till en relativ billig kostnad (Jones & Xiao, 2004; Gowthorpe, 2004).  
Enligt börsreglerna som finns måste ett börsnoterat bolag inneha en webbplats där det finns 
tillgång till ekonomisk information (Stockholmsbörsen, 2005). Bolag kan sedan utveckla dess 
webbplatser och differentiera sina investerare med hjälp av dem. Exempelvis är att vissa 
bolag har webbplatser där investerarna kan prenumerera efter önskad information, som 
pressreleaser eller annan liknande information. 
 
Jones & Xiao (2004) menar att Internet också skapar problem för bolag, genom att icke-
teknologiska faktorer, som kommersiellt förtroende, opålitlig information och 
informationsöverflöd uppstår. Detta kommer att skapa förändringar i framtiden.  
 
Internet har skapat ett stort behov från investerarna, men enligt Gowthorpe (2004) är det svårt 
att bestämma effektiviteten av Internet, som en mekanism för finansiell 
bolagskommunikation. Vidare menar hon att Internet klart har förändrat dialogen mellan 
aktieägare och bolag, men dialogen är fortfarande asymmetrisk. Jones & Xiao (2004) menar 
att även om Internet idag är en billig kommunikationskanal kommer kostnaderna att öka, när 
efterfrågan på användarvänlighet, kundinformation, säker dataintegritet och ökad säkerhet på 
webbplatsen ökar. Bolagen måste finna en balans mellan informationsbehovet från 
investerarna och det kommersiella förtroendet för att kunna bestämma om bolaget ska skapa 
kundinformation och för att skapa en dynamik mellan webbplatsen och de statiska hårddata 
som rapporteras. 
 
Kapitalmarknadsdagar, Personliga möten och Roadshows  
Bolag anordnar olika former av möten med sina investerare och intressenter. Personliga 
möten och lunchmöten är möten där enbart speciellt inbjudna investerare och intressenter får 
komma. De sker enskilt eller i grupp. Bolagen besöker också ofta sina investerare beroende 
på att de kanske är utländska investerare och inte kan komma på dessa möten. Det är väldigt 
ofta som bankerna anordnar dessa träffar på uppdrag från bolag (Edenhammar, 2001).  
 
Pressreleaser och mediekontakter 
En annan typ av möten sker genom kommunikationskanalen Media. Presskonferenser och 
pressreleaser släpps till allmänheten och ofta befinner sig media där för att bevaka bolaget. 
Vad som kommuniceras ut från bolaget är av stor vikt, då investerare kan få läsa om bolaget i 
dagspress, vilket betyder att missförstånd kan uppstå mellan investeraren och bolaget 
(Norberg,1996; Shannon & Weaver,1948). 
 
Telefonkonferenser och telefonsamtal   
Bolag som idag är börsnoterade är ofta globala bolag, med både inhemska som utländska 
investerare. Vid publicering av delårsrapporter och andra stora händelser behöver bolaget 
ibland kommentera rapporter till många investerare på en gång (Edenhammar, 2001). Därför 
anordnas telefonkonferenser. Nu med den teknologiska utvecklingen som skett kan även 
telefonkonferenserna ske genom Internet med webbkameror. 
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3.3.2 Trovärdighet 
Bolag kommunicerar information till sina investerare. Investerarna tar emot den information 
de vill ha och tolkar den. Men innan detta sker väljer de att ta emot den information som är 
mest trovärdig (i investerarens ögon). Hur bolagets information tas emot ifrån investerarna 
beror på tidigare information som kommunicerats ut till investerarna, hur väl utfallet 
överensstämde med informationen. 
 

 
 
Modell 4 visar förhållandet mellan olika kommunikationskanaler, innehållsrikedomen i 
informationen och hur rutinmässig informationen är. Detta är viktiga faktorer som påverkar 
investerarnas trovärdighet för informationen. 
 
Flanagin & Metzger (2000) har gjort en studie över vilka medier som är mest tillförlitliga. De 
fem medierna var: Internet, Radio, Television, Magasin och Nyhetstidningar. I studien deltog 
1041 respondenter. Mediatrovärdigheten består i flera olika delar: trovärdighet, noggrannhet, 
tillförlitlighet, bias och fullständig information (Flanagin & Metzger, 2000). Trovärdigheten 
av en media beror också på vad det är för sorts information som kommuniceras ut. En media 
kan vara trovärdig vid viss information och inte trovärdig vid annan information. Utfallet av 
Flanagin & Metzger (2000) studie visar att den trovärdigaste källan av de fem med 
information var nyhetstidningarna. De andra hade inga större skillnader sig emellan. En 
studie av Marshall & WoonBong (2003) visar att information i tryckpress uppfattas som mer 
trovärdig än om den publiceras på Internet. 
 
Larsson (2001) menar att den bästa kommunikationskanalen är personliga samtal, då 
meddelandet kräver förklaringar. Larsson (2001) menar vidare att denna 
kommunikationskanal är väldigt dyr och vid mer rutinmässiga, innehållsfattiga meddelande, 
riktade till många människor, bör en billigare kommunikationskanal väljas, som t ex 
rapporter. 
 
3.3.3 Riskkommunikation 
Bolag kommunicerar ut information genom valda kommunikationskanaler. Vissa av dessa 
kommunikationskanaler är mer trovärdiga än andra beroende på vad det är för information 
som kommuniceras. Hur väl investerarna mottar denna information beror på vilket förtroende 
de har för bolaget. Risk och förtroende för bolaget följer varandra.  
 

Rutinmässigt 

Icke 
Rutinmässigt 

Personliga samtal 

Telefon 

E-mail 

Memo/PM 

Rapporter 

Källa: Robbins 1996 s 386, modifierad av författarna 2006 

Kanalrikedom Typ av meddelande Kommunikationkanal 

Fattig 

Rik 

Modell 4: Trovärdiga kommunikationskanaler 
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Nielson, Kleffner & Lee (2005) presenterar i sin studie om riskkommunikation om hur 
utvecklingen inom området varit. De beskriver att det funnits två tidigare stadier av 
riskkommunikation och att bolagen nu är inne på det tredje, men att de håller på och övergår 
till det fjärde stadiet.  
 
Det tredje stadiet innebär att bolagen från att enbart ha fokuserat på sina aktieägare och 
potentiella aktieägare nu också involverar bolagsledningen och styrelsen som en funktion i 
riskkommunikationen. Nielson, Kleffner & Lee (2005) menar på att en ytterliggare 
utveckling skulle vara att bolagen fortsätter att expandera den interna riskkommunikationen 
och fortsätta se på kraven från de potentiella aktieägarna med tanke på fortsatt globalisering 
och sammanslagningar. Detta innebär att bolagen bör låta ERM (Effective Risk 
Management) ta större plats i bolagen. 
 
Begreppet risk har en väldigt stor betydelse för hur aktieägarna ska uppfatta bolaget (Nielson, 
Kleffner & Lee, 2005). Arbetar bolagen aktivt med riskkommunikation kommer detta att leda 
till en mer positiv inställning till bolaget. Riskfaktorn för bolaget blir låg. McLain & 
Hackman (1999) påvisade i sin studie att om riskfaktorn är låg, har investeraren ett högt 
förtroende för bolaget, dvs. ett kausalsamband finns mellan risk och förtroende (Ryan & 
Buchholtz, 2001; McLain & Hackman, 1999). 
  
Enligt Ryan & Buchholtz (2001) beror riskperspektivet tillsammans med 
förtroendeperspektivet på hur stor en investering i bolaget ska bli. Ett bra förtroende innebär 
att investeraren ser en låg risk med bolaget (Siegrist, Gutscher & Earle, 2005; Ryan & 
Buchholtz, 2001). Investeraren skulle inte behöva ha något förtroende för bolaget om det inte 
fanns någon risk med investeringen (Ryan & Buchholtz, 2001). 
 
Både Ryan & Buchholtz (2001) och McLain & Hackman (1999) har utvecklat en 
Förtroende/Risk-modell. Modell 5 är Ryan & Buchholtz (2001) modell, men McLain & 
Hackman (1999) modell har liknande innehåll. De båda modellerna resulterar i investerarens 
beteende och agerande. 

 
 
Denna modell visar sambandet mellan risk och förtroende. Investerarens uppfattning av 
bolaget påverkas av bolagets finansiella resultat, bolagets etik och moral samt hur ekonomin 
ser ut ur ett makroekonomiskt perspektiv. Investeraren går också in med egna erfarenheter av 
förtroende som baseras på emotionella upplevelser. Investerarens uppfattning om bolagets 

Modell 5: A Trust/Risk Model of Shareholder Behavior 
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Källa: Ryan & Buchholtz (2001, s180) 
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tillsammans med de emotionella variablerna skapar �Situational Trust level�, vilket är en 
modifierad kognitiv version av de emotionella variablerna. 
 
Denna del leder till hur riskbenägen investeraren är. Desto bättre förtroende för bolaget, desto 
lägre risk känner investeraren. Varje investerare har sedan olika nivåer av risktagande; vissa 
investerare är inte riskbenägna medan andra är väldigt riskbenägna. Den riskfaktor 
investeraren ser, den riskfaktor investeraren har, tillsammans med den uppskattade 
avkastningen, leder till investerarens köp-/säljbeteende (Ryan & Buchholtz, 2001; McLain & 
Hackman, 1999). 
 
Bolaget får också feedback från sina investerare genom att de kan se investerarens  
köp-/säljbeteende. Denna feedback gör att bolaget kan förbättra eller agera annorlunda 
beroende på om de uppnått önska beteende från investeraren (Ryan & Buchholtz, 2001; 
McLain & Hackman, 1999). 
 
3.4 Investerarkommunikation 
Detta avsnitt inriktar sig på att beskriva och förklara varför bolag bör segmentera sina 
investerare och vilka olika investerarsegment det finns. Kapitlet kommer också att belysa att 
dessa investerarsegment utsätts för asymmetrisk information, från att enbart ha varit negativt 
till att det nu är positivt att kommunicera med asymmetrisk information. Avslutningsvis 
kommer kapitlet belysa att bolag, i sin kommunikation till de olika investerarsegmenten, 
måste ta hänsyn till människans sinnen och omdömen. Människan påverkas i olika 
utsträckning av heuristiks och bias. Bolagen vill med sin kommunikation till de olika 
investerarsegmenten få investerarna att uppträda efter ett önskat mönster. Effekterna av att 
inte ta hänsyn till asymmetrisk information och investerarnas heuristiks och bias kan betyda 
stora kostnader för bolagen.  
 
3.4.1 Investerarsegment 
Falkheimer (i Larsson 2002), Marcus och Wallace (1997) och Larsson (2001) är alla inne på 
att utvecklingen inom området �Kommunikation� lett till att bolagen använder sig av 
tvåvägskommunikation. De sänder ut sitt budskap men också att de lyssnar på sina 
investerare och tillgodoser deras behov. Tidigare har bolagsledningar gått ut med sådan 
information som de hoppas investerarna vill höra, men detta stämmer inte (Coyne & Witter 
2002). Investerare är precis som kunder, de är alla olika. Investerare skiljer sig bland annat på 
olika typer av riskpreferenser och strategier. För att få genomslagskraft med sin 
kommunikation måste bolagen segmentera upp investerarna, i olika investerarsegment. Det 
innebär för bolagen att genomslagskraften blir mycket större om de riktar just sådan 
efterfrågad information till specifikt investerarsegment, eftersom investerarna får sådan 
information de anser vara attraktiv (Coyne & Witter 2002). 
 
Coyne & Witter (2002) gjorde en studie om att finna nyckelinvesterarna och att förstå deras 
önskemål om information och hur de reagerar vid just specifik information. De menar att om 
bolagen förstår sina investerare och vad de efterfrågar, blir det möjligt för bolagen att rikta 
�rätt� information mot investerarna. De menar, att för att kunna förstå sina investerare, måste 
bolagen identifiera sina nyckelinvesterare. Nyckelinvesterarna är ofta en väldigt liten grupp 
men har en väldigt stor påverkan på bolagens strategiska beslut. 
 

�Companies that identify their key investors and understand what drives those investors 
decisions can better predict-and very possibly shape-the impact of their own business 
choices on the share price.� (Coyne & Witter, 2002, s 71-72) 
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Nyckelinvesterarna behöver inte alltid vara de största aktieägarna. Detta grundar sig på att 
investerare positionerar sig olika. De största aktieägarna kanske har valt att positionera sig 
som passiva aktieägare och att de kommer att behålla sina aktier i flera år, medan andra 
investerare positionerar sig genom inriktning på specifik marknad eller på specifikt 
sektorindex. Dessa investerare är passiva investerare tills marknaden eller sektorindexet 
ändras, då blir de väldigt aktiva. En del av dessa investerare säljer sina innehav, andra köper 
tillbaks sålda aktier i bolaget eller ökar aktiekapitalet i bolaget och sedan finns de investerare 
som köper i likvärdiga konkurrerande bolag. Dessa investerare väntar på hur utvecklingen i 
bolaget ska ske efter inträdandet i en ny marknad eller i ett nytt sektorindex (Coyne & Witter 
2002). 
 
Coyne & Witters (2002) plan för att identifiera nyckelinvesterarna är att i steg 1 göra en lista 
över nuvarande och potentiella investerare som passar in ovanstående beskrivningar. Steg 2 
är att leta efter mönster som karaktäriserar varje investerares köp- och säljbeteende. Enligt 
Coyne & Witter (2002) ska de flesta investerare ha formella eller informella riktlinjer för hur 
de gör sina investeringar.  
 
Köp- och säljbeteenden 

• Investerar de mycket?  
• Investerar de på lång/kort sikt?  
• Hur beter sig investerarna när de säljer?  
• Säljer de hela innehavet på en gång?  
• Säljer de innehavet i omgångar under viss tid? Kommer de tillbaks i bolaget?  
• När de väl sålt kan de komma tillbaks till bolaget? 
Källa: Coyne & Witter (2002) 

 
Även om Coyne & Witter (2002) menar på att det viktigaste investerarsegmentet är de stora 
aktiva investerarna, får bolaget inte glömma bort de små och mellanstora investerarna. Om de 
två grupperna reagerar och agerar på samma sätt vid ett specifikt tillfälle kan det få väldigt 
stora konsekvenser för bolaget. Enligt Wärneryd (2001) kan de små investerarnas förluster få 
stor inverkan och orsaka finansiella problem för bolagen. 
 
I sin studie fann Coyne & Witter (2002) flera olika investerarsegment och att de reagerar 
olika på lika information. De menar att strukturera upp sina aktiva investerargrupper hjälper 
bolaget att förstå vilken information som investerarna tar sina beslut på och förutspå hur 
dessa grupper troligtvis kommer att reagera på olika sorts information. 
 
3.4.1.1 Gemensamma investerarsegment 
Coyne & Witter (2002), Wärneryd (2001), Wood & Zaichkowsky (2004) och Clark-Murphy 
& Soutar (2004) har alla gjort studier av investerargrupper och deras beteenden. Samtliga 
författare har funnit en eller flera investerargrupper och investerarbeteende, vilket har bildat 
ett stort antal olika investerarsegment. Alla investerarsegment kommer att presenteras för att 
kunna finna om någon/några av författarna funnit liknande investerarsegment.  
 
De fyra studierna kan delas in i två grupper. Skillnaden mellan dessa fyra studier är att två av 
studierna fokuserar på alla investerare (Coyne & Witter, 2002; Wärneryd 2001) och två av 
studierna fokuserar enbart på de individuella investerarna (Wood & Zaichkowsky, 2004; 
Clark-Murphy & Soutar, 2004). 
 
De fyra studierna har funnit totalt 28 stycken investerarsegment. Detta betyder inte att de är 
28 fasta investerarsegment utan att investerarna kan röra sig emellan dessa segment beroende 
på vilket bolag de investerar i eller period i livet. 
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Samtliga studier har påpekat att det finns aktiva och passiva intressenter på marknaden, men 
ingen av de har egentligen fokuserat på detta, utan istället mer fokuserat på de olika 
investerargrupperna och på investerarbeteenden. 
 
De gemensamma funna investerarsegmenten är: 

• Passiva investerare  
• Aktiva investerare 
• Kortsiktiga investerare 
• Långsiktiga investerare 
• Lågtrisktagande investerare 
• Högrisktagande investerare 

Källa: Coyne & Witter (2002), Wärneryd (2001), Wood & Zaichkowsky (2004) och  
Clark-Murphy & Soutar (2004) 
 
Samtliga författare har använt olika termer för sina investerarsegment, men deras studier 
förklarar betydelsen av termerna och vad de egentligen menar. Därför är de funna 
investerarsegmenten bara sex stycken jämfört mot 28 st. identifierade. Exempel är att en aktiv 
investerare kan bete sig på olika sätt beroende på om den har en hög riskfaktor eller om den 
grundar sina beslut på nyheter eller strategier hos bolaget. Flera av dessa investerarsegment 
kan kombineras med varandra och bildar på sådant sätt ytterliggare fler investerarsegment 
(Coyne & Witter 2002) 
 
Studierna visar som sagt på att det finns sex stycken olika investerarsegment vilka kan 
uppträda på många fler olika sätt. Detta betyder att alla dessa investerarsegment efterfrågar 
olika sorters information. Därför är det av stor vikt att bestämma innehållet i 
kommunikationen som de olika investerargrupperna kommer att analysera och agera efter. 
Konsekvenserna av att inte göra detta är stora förluster för bolagen om de kommunicerar ut 
information som tolkas på olika sätt av dessa grupper (Coyne & Witter, 2002). Bolagen 
måste identifiera sina nyckelinvesterare (Coyne & Witter, 2002). 
 
3.4.2 Asymmetrisk information 
Bolag kommunicerar information till alla sina investerare, den kan uppfattas på två olika sätt, 
symmetriskt eller asymmetriskt. Wärneryd (2001) menar att det finns alltid olika faktorer 
som påverkar investeraren, exempelvis, utebliven information till vissa investerare eller att 
informationen påverkats från andra aktörer innan den når mottagaren sk. asymmetrisk 
information. Vad som menas med asymmetrisk information är att bolag inom lagens gränser 
får kommunicera på olika sätt till investerarna men inte delge någon ny information. Ny 
information måste alla investerare, på ett symmetriskt sätt, få tillgång till samtidigt. Norberg 
(1996) har byggt en modell som vidare visar att mottagaren påverkas från flera olika håll. 
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Sändaren kommunicerar information direkt till mottagaren, det riktade budskapet. Det riktade 
budskapet kommuniceras också ut till medier och till andra investerare. Dessa två grupper 
uppfattar och tolkar informationen på sitt eget sätt och sänder sedan informationen vidare till 
mottagaren. Mottagaren får också information från andra konkurrerande budskap, exempelvis 
från konkurrerande bolag.  Mottagaren påverkas nu från fyra olika håll och måste tolka vilken 
information som är sann och korrekt. Att göra en korrekt bedömning är relativt svårt och att 
sedan få alla investerare och intressenter, som också påverkas från olika håll, att göra exakt 
samma bedömning är en omöjlighet. På detta sätt uppstår asymmetrisk information på 
marknaden (Norberg, 1996). 
 
Larsson (2001) menar på att idag bygger i stort sett all forskning inom asymmetrisk 
information på James E. Grunigs studier och modeller. Grunig presenterade år 2001 en ny 
modell �Excellence-Modellen�.  
 
Excellence-modellen innebär att bolag dels försöker sända sitt budskap men också lyssna på 
vad mottagaren förmedlar tillbaka. Bolagen försöker tillfredsställa sina egna behov men 
också tillfredsställa mottagarens (Grunig, 2001). Enligt Larsson (2002) kännetecknas 
Excellence-modellen av att det är en �blandning av påverkande och samverkande 
informations- och kommunikationsaktiviteter, tex. övertalningskampanjer och diskussioner 
på en balanserad nivå.� (Larsson, 2002: s 55). James E. Grunig menar att asymmetrisk 
kommunikation inte är egendomlig, förutsatt att organisationen har en symmetrisk världsbild 
och att det finns ett flytande jämviktsläge (Grunig, Grunig och Dozier, 2002). 
 
Tidigare har forskarna ansett att kommunikation med asymmetrisk information varit något 
negativt genom att det skapar problem för investeraren att kunna göra rationella investeringar 
(Wärneryd, 2001). Idag anser forskarna istället att asymmetrisk information både kan gynna 
det egna bolaget men också gynna mottagaren av informationen (Grunig, Grunig och Dozier, 
2002), då investeraren kan få det lättare att göra rationella investeringar med hjälp av 
asymmetrisk information. Det handlar om hur investerarna tolkar informationen. Forskarna 
menar att alla investerare är olika och kommunikation med asymmetrisk information, kan 
göra det lättare för den enskilde investeraren att förstå budskapet, eftersom den asymmetriska 
informationen just är anpassad efter investeraren, än om samtliga investerare mottagit 
symmetrisk information. Bolagen måste i sin kommunikation med sina investerare också ta 
hänsyn till börsregler och noteringsavtal, vilket säger att bolagen inte får utesluta information 
till vissa investerare. Detta endast för att inte gynna någon specifik investerare. 
 

Riktade  
budskap 

 
Sändare 

Formella 
vidareinformatörer 

(f.a medier) 

 
Informella 

vidareinformatörer 

 
Konkurrerande 

budskap 

 
Mottagare 

Förankring 

Källa: Norberg  (1996 s 19) 

Modell 6 Påverkan på mottagaren från olika håll 
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3.4.3 Heuristiks och bias 
I en värld där det råder symmetrisk information kan det antas att alla investerare ska uppfatta 
och tolka information på samma sätt. Även om bolag väljer att segmentera och kommunicera 
ut information till de olika investerarsegmenten betyder det inte att investerarna kommer att 
agera på samma sätt. Detta beror på att de påverkas av heuristiks och bias. I beslutsfattandet 
sker först olika antaganden om hur verkligheten används (heuristiks) och sedan kan bias 
uppstå hos investeraren. 
 
 Heuristiks är genvägar att samla in och tolka information. Studier har visat att heuristiks 
uppstår eftersom människan är lat av naturen, när det kommer till beslutsfattande. Den är inte 
rationell i sitt val av information. Människan väljer inte att utforska och undersöka alla 
möjligheter till att få fram �rätt� information för att kunna ta ett rationellt beslut utan den 
väljer t ex den lättillgängligaste informationen. Människan påverkas i olika uträckning av 
heuristiks (Gowda, 1999). Enligt Gowda (1999) har den kognitiva psykologin visat på att 
människan påverkas av heuristiks både i beslutstagande och i val, när båda påverkas av 
osäkerhet. Människan påverkas av heuristiks för att den lider av tidspress, produktkunskap 
och erfarenhet, involvering, behov av kognition, socioekonomisk status eller demografiska 
problem (Lee & Marlowe, 2003). 
 
Enligt Gilovich, Griffin och Kahneman (2002), Gowda (1999) och Lee & Marlowe (2003), 
påverkas människan att ta den information som är påverkande, lättillgänglig, påvisar 
kausalitet, ledig, liknande och överraskande. 
 
Bias är feltolkningar/skevheter av information, som uppstår när människan ska hantera 
information. Haselton & Nettle (2006) menar att människans tänkande ofta påverkas av bias, 
från att den tar emot informationen tills den agerar efter den. Kahneman & Riepe (1998) 
menar att bias är �Systematic errors of judgement� och att de även kallas kognitiva 
illusioner.  
 
I den värld vi idag lever i är mottagaren fylld med osäkerhet. Detta på grund av att 
beslutsfattande påverkas av flera multipla faktorer och samverkar på ett komplext sätt för att 
skapa beteende hos människan. Alla former av besluts som tags under osäkerhet kommer lätt 
att sluta i misstag (Haselton & Nettle, 2006). Kahneman & Riepe (1998) menar att finansiella 
beslut tas i situationer med hög komplikation och hög osäkerhet som litar på fasta regler och 
förmår beslutstagaren att lita på sin intuition.  
 
I Haselton & Nettle (2006) studie fanns bevis på att människans hjärna består av flera 
dominerande specifika kognitiva mekanismer, med specifika bias som agerar efter kostnader, 
vinster och gillande. Författarna tog upp att människan oftast är räddare för spindlar och 
ormar än för de mer farliga elektriska maskiner som befinner runt omkring oss dagligen. 
Detta grundar sig på människans kultur och erfarenheter. Hade människan tagit beslut som 
inte påverkats av bias, hade människan valt att stå bredvid en orm hellre än bredvid 
hushållsmaskinen (Haselton & Nettle, 2006). 
 
Kahneman & Riepe (1998) tar i sin studie upp fyra olika bias; Overconfidence, optimism, 
hindsight och over-reaction to chance events. Enligt Scheinkman & Xiong (2002) visar 
psykologiska studier att människan är mycket självsäker. Investerare med stor självsäkerhet 
tror mer på sina egna värderingar av ett bolag än av andra investerares bedömningar 
(Scheinkman & Xiong, 2002). Vid overconfidence överskattar människor sin förmåga när det 
gäller att fatta rätt beslut (Tvede, 2002). 
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Overconfidence och optimism hänger ihop. Enligt dessa bias tags beslut på självsäkerhet och 
optimism. Människan övervärderar sin egen kunskap och undervärderar riskerna. Hindsight 
bias menas att människan tror sig kunna förutspå framtiden. Dels är människan självsäker 
och vet alltid bäst efter att en händelse inträffat, men då är det redan för sent. Det sista bias 
som Kahneman & Riepe (1998) tar upp är over-reaction to chance events, vilket betyder att 
om ett utfall av en händelse händer en gång bör det hända eller inte hända igen. Om 
händelsen upprepar sig flera gånger börjar människan tro att det kommer att bli ett likadant 
utfall varje gång, men det är inte fallet. 
 
Andra exempel på bias som investerare påverkas av är home bias och flockbeteende. Home 
bias är att investerare tenderar att välja information som är mer lättillgänglig än information 
som är svårtillgänglig. Detta betyder att investerarnas andel inhemska värdepapper är mycket 
högre än de skulle ha varit i fall de varit optimalt diversifierade (Cooper & Kaplanis, 1995).  
 
Människan värderar efter egen förmåga den information den utsätts för. Ett enkelt val är att 
göra som alla andra gör, det vill säga följa flocken, när beslut ska tas. Flockbeteende innebär 
att människor har en benägenhet att välja information som många andra väljer vid ett 
specifikt tillfälle (Tvede, 2002). Enligt Tvede (2002) används andras beteende som en källa 
för information angående ett ämne vilket vi finner svårt att förstå, även fast att vi vet att inga 
andra investerare har någon bättre förmåga att göra ett mer korrekt beslut. Hamberg (2004) 
menar att genom att människan imiterar andra personer kan den åtminstone tillfredsställa sig 
med att den inte är sämre än de övriga. 
 
Konsekvenserna av bias kan bli enorma för bolagen. Lev, Sarath och Sougiannis (2004) 
undersökte i sin studie rapportering av lönsamhet i bolag. Det visade sig att bolag som 
rapporterade sin lönsamhet på ett diskret sätt fick sina egna aktier att bli undervärderade, 
medan bolag som rapporterade aggressivt att de var lönsamma, fick övervärderade aktier. 
Varför aktierna blev undervärderade eller övervärderade beror enligt Lev, Sarath och 
Sougiannis (2004), på att människan påverkas av bias.  
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3.5 Effektiv marknadsteori 
Effektivmarknadsteori är den huvudsakliga teorin inom ekonomi- och finansteori när det 
handlar om vad som händer på finansmarknaden (kapitalmarkanden) (Wärneryd, 2001). 
Funktionen hos en kapitalmarknad är att säkerställa att finansiella resurser blir allokerade till 
produktivanvändning på det effektivaste sättet. I generella termer; idealt är en marknad 
effektiv där priserna ger korrekta signaler för allokering av resurser.  
 
Ekonomer konstruerar en idealisk modell på en optimalt fungerande marknad och jämför 
verkligheten med den ideala modellen. Effektiva marknader definieras som marknader där all 
tillgänglig information är fullt reflekterat i priset (Elton et,al. 2003; Fama 1970; Hamberg, 
2004; Tvede, 2002; Wärneryd, 2001). All information är publik och handlare synliggör sin 
information genom sina köp och sälj bud. Aktiepriser absorberar omedelbart all ny 
information. Aktiepriser antas följa �random walk� där uppgångar är lika troliga som 
nedgångar. En konsekvens blir att framtida prisutveckling inte kan göras baserat på 
nuvarande priser då all information redan är absorberat i priset. Investerare skall endast se till 
det fundamentala i aktier samt utdelningar och förtjänsttillväxt hos bolaget vid värdering av 
aktien/bolaget (Hamberg, 2004; Wärneryd, 2001).  
 
Ett centralt begrepp inom den klassiska ekonomin är rationellt beteende. Enligt finansiell 
teori och rationell förväntad nyttoteori, innebär rationalitet att vinster maximeras under en 
bestämd period genom användandet av den bästa tillgängliga informationen (Elton et,al. 
2003; Fama 1970; Hamberg, 2004; Tvede, 2002; Wärneryd, 2001).  
 
För att en kapitalmarknad skall vara effektiv måste flertalet kriterier uppfyllas. 

• Rationellt beteende från marknadsaktörerna 
• Investerare är vinstmaximerare och följer Savage (1954) fyra axiom om rationellt val 

under osäkerhet (se nedan). 
• Tillgång på information: All värderelevant information måste vara lätt och tidsenligt 

tillgänglig för både nuvarande och potentiella investerare. 
(Hamberg,2004) 
 
Från en finansekonoms synvinkel kan rationalitet definieras som ett antagande vilket 
genererar normer för ekonomiskt beteende, indikerar vad som kan förväntas i fall väl 
informerade ekonomiska agenter försöker maximera sina vinster. Savage (1954) fyra axiom 
om rationellt val under osäkerhet kan beskriva deras beteende, även kallad för ekonomisk 
rationalitet. De fyra axiom är följande: 
 

1. Jämförbarhet, individen kan rangordna och välja mellan alla möjliga 
alternativ/resultat. 

2. Transitiv, om alternativ A föredras före alternativ B, och alternativ B före 
alternativ C, så föredras också A före C. 

3. Starkt oberoende, individen gör inte skillnad mellan två alternativ med samma 
risk. 

4. Säkerhetsekvivalent, För varje riskalternativ är individen kapabel till att 
bestämma ett exakt ekvivalentalternativ som är lika mycket föredragen men 
medför en viss avkastning. 

Källa: Savage, 1954; Hamberg, 2004. 
 

De fyra axiom om rationellt beteende och antagandet att nyttomarginalen om rikedom alltid 
är positiv kan slutsatsen dras att investerare alltid kommer att försöka maximera sin 
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förväntade nytta av rikedom. Investerare kommer att överväga alla möjliga alternativ, 
kalkylera deras nytta och sedan välja det alternativ vilken maximerar deras förväntade nytta 
av rikedom (Fama, 1970; Hamberg, 2004). 
 
Enligt Fama (1970) vilar den effektiva marknadshypotesen på följande tre grundpelare: 
 

1. Investerarna har tillgång till all värderelevant information. 
2. Investerarna har förmågan att förstå de monetära konsekvenserna av 

informationen. 
3. Den finansiella marknaden möjliggör friktionsfri handel. 

 
I artikeln av Fama (1970) definierar och diskuterar Fama tre nivåer av marknadseffektivitet, 
nivåerna åtskiljs genom vilken sorts information aktörerna på marknaden har tillgång till och 
handlar på. De tre nivåerna är svag form av marknadseffektivitet, semistark form av 
marknadseffektivitet och stark form av marknadseffektivitet.  
 
I den svaga formen av marknadseffektivitet är endast information från historiska aktiepriser 
införlivat i det nuvarande aktiepriset. I den semistarka formen är även all offentlig tillgänglig 
värderelevant information införlivat i det nuvarande aktiepriset. I fall all nuvarande dvs. 
offentlig- och privatinformation är införlivat i aktiepriset så har vi en stark form av 
marknadseffektivitet (Fama, 1970). Med hjälp av dessa tre nivåer kan man mäta hur effektiv 
marknaden är och därmed vilken sorts information som finns på marknaden samt vilken 
information som krävs för att t ex kunna skapa eventuella överavkastningar eller fastställa 
hur effektiv marknaden är på att allokera resurser dit de bäst behövs (Fama, 1970) 
 
Den effektiva marknadshypotesen säger oss att så länge finansmarknader är effektiva 
kommer den att vara i jämvikt (Fama, 1970; Hamberg, 2004). I en effektiv marknad bestäms 
aktiepriset genom de förväntade framtida utdelningarna, diskonterat till dagsvärdet och 
korrigerat för inflation: 
 

 
Pit   är Priset på aktien i vid tidpunkt t; 
Et D t+k  är det förväntade värdet på någon verklig utdelning i den tidsperioden; 
r  är diskonteringsräntan.  
D innehåller både utdelningar samt kapitalvinster och förluster, då avkastning på 
investeringar innehåller både utdelningar och förändringar i (verkliga) priser (Pt+1 � Pt) 
(Wärneryd, 2001). 
 
En populär jämviktsmodell som tillåter oss att bestämma det relevanta måttet på risk för 
vilken som helst tillgång och relationen mellan förväntad avkastning och risk för vilken som 
helst tillgång när marknaden är i jämviktsläge är William Sharpe (1964) och John Lintner 
(1965) CAPM modell (Capital Asset Pricing Modell). CAPM bygger på Markowitz (1952) 
modell om portfölj val. 
 
 
 

 
Pit= ∑---------------- 

∞ Et D t+k 
  k=0 (1+r)k+1 

Fig. 3 

Källa: Wärneryd 2001 
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Kritik 
Att investera kapital i tillgångar innebär hantering av osäkerhet om framtiden och att ta 
ställning i relation till dem. Ingen kan veta exakt vad som kommer att hända med aktiepriser 
och utdelning i ett kort perspektiv och ännu mindre i ett långt perspektiv (Wärneryd, 2001: 
Soros, 1994.). Gissningar om framtiden kan vara mer eller mindre välförankrade. I 
finansiellekonomi är det huvudsakliga verktyget tillhandahållet av sannolikhetsteori: 
sannolikhet kvantifierar osäkerhet (Edwards, 1982). En fundamentalt antagande i 
finansiellteori är att människor agerar i enlighet med Bayes� teori, att de är Bayasian. 
Sannolikhet tolkas som ett subjektivt mått på tro. Bayesian tänkande tillåter individer att 
tilldela sannolikheter till unika händelser och att de reviderar sina sannolikheter i enhet med 
ny information (Hamberg, 2004; Wärneryd, 2001). Många tester har visat att människor inte 
reviderar sannolikheten som de borde när det kommer ny information. De tenderar att 
koncentrera sig på den nya informationen och glömma den grundläggande räntan, speciellt 
ifall informationen uppfattas som lättvindig (Wärneryd, 2001; Tversky & Khaneman 1982a, 
1982b). Dawes (1999) menar att det är omöjligt att agera som en Bayesian då sannolikheter 
inte kan kombineras av människor utan en bra historia. Historien måste vara relevant och 
rättfärdiga kombinationen. I praktiken är problem sällan strukturerade på ett sådant sätt att 
Bayesian lösningar är möjliga. 
 
Shefrin och Statman (1994) fann i sin studie följande avvikande resultat vilka verkar svåra att 
förena med effektiv marknadsteori: 

• Onormala avkastningar pga. bolagets storlek 
• Variation i förtjänst i förhållande till priset 
• Prestationer av tidigare vinnare och förlorare 
• Överdriven volatilitet 
• Uppståendet av bubblor och krascher  

 
Förekomster av bubblor och krascher är typiska exempel som motsäger 
effektivmarknadsteorin (Wärneryd, 2001). Speciellt antagandet om rationellt användande av 
information i effektiv marknadsteori har utmanats från flera utgångspunkter, de huvudsakliga 
kan sammanfattas som: 
 

• All information kanske inte är reflekterat i aktiepriset på grund av fördröjningar; 
all information är inte publik; investerare kan ha kunskap som de inte vill göra 
publik genom användning på marknaden. 

• Investerare kanske inte kan handskas med sannolikheter på det sätt som beskrivs 
i Bayes teori. 

• Investerare är inte oberoende av varandra; det kan före komma flockbeteende. 
• Tidsperspektivet som används; långsiktiga variationer i aktiepriser kan vara 

närmare en random walk än kortsiktiga prisrörelser.  
(Schachter, Hood, Andreassen och Geri, 1986) 
 
Fama (1998) besvarar kritiken mot effektiva marknadshypotesen med att de som kritiserar 
teorin själva inte tillhandahåller någon alternativ teori som kan testas. Han menar att de 
alternativ som finns inte är sammanhängande och så vaga att de inte kan fastställas och 
presenteras som verkliga alternativ. Fama (1998) förkastar även kognitiva och andra 
psykologiska försök att bättra på teorin. Han erkänner dock att det finns avvikelser från 
teorin men vidhåller att de tar ut varandra i längden. Till exempel ifall inte all information 
används av alla investerare kommer det alltid att finnas andra investerare som kapitaliserar 
på basis av informationen. Marknader kommer då att återgå mot effektivitet genom handel av 
arbitrage vilka exploaterar fördelaktiga prisskillnader (Fama, 1998). Försvararna av effektiv 
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marknadsteori hävdar även att avvikelserna inte är tillräckligt stora för att avfärda teorin 
(Fama, 1998). 
 

3.6 Behavioural Finance 
När psykologiskt tänkande används på finansiella marknader i sökandet efter förklaringar på 
beteende som tydligt avviker från det väntade beteendet baserat på ekonomiska teorier och 
speciellt effektivmarknadsteori, denna tillämpning kallas oftast för Behavioural Finance 
(Wärneryd, 2001). Behavioural Finance har lånat många koncept och metoder från i första 
hand kognitivpsykologi och i andra hand socialpsykologi (Wärneryd, 2001).  
 
Behavioural Finance söker alternativa förklaringar till avvikelser på den finansiella 
marknaden s.k. marknadsanomalier, genom att fokusera på investerarspecifika faktorer. Det 
finns ingen sammanhängande teori inom Behavioural Finance däremot finns det en mängd 
observationer på felaktig prissättning. Forskare försöker förklara dessa felaktiga 
prissättningar som uppstår genom att studera underliggande beteendefaktorer hos 
investerarna (Wetterlind Dörner, 2003). Investerare är liksom alla andra människor 
påverkade av olika influenser såväl när de söker som när de tolkar information. Människor 
använder sig av heuristiska och biases samt analytiska processer i sitt tänkande. I det första 
heuristiska stadiet sker processen automatiskt och omedvetet plockas vissa bitar av 
informationen ut för vidare behandling. I det andra steget, den analytiska processen, sker ett 
logiskt tänkande och slutsatser dras utifrån de valda bitarna av informationen från det första 
stadiet (Tversky & Khaneman, 1979; Wetterlind Dörner, 2003). 
 
�Marknadsanomalier är fenomen som uppträder på markanden och avviker från den 
effektiva marknadshypotesen.� Wetterlind Dörner (2003, s27)  
 
Anomalier är enligt Dimson (1988) en observerad Kapitalmarknads regelbundenheter vilka 
inte går att förklara genom teori eller institutionell praktik. 
 
Enligt Wärneryd (2001) definieras Behavioural Finance ibland som användningsområde av 
vissa fynd i kognitiv psykologi i finansielltbeteende. Det finns dock skillnad mellan 
ekonomisk psykologi och Behavioural Finance. Undersökningar i ekonomisk psykologi 
använder mestadels empiriska psykologiska undersökningar och använder sällan 
välspecificerade modeller. Inom Behavioural Finance använder man sig av välspecificerade 
modeller och kräver en trolig mikromodell som stödjer den totala modellen. Inom 
Behavioural Finance tenderar det att accepteras vad psykologer kan tycka är mer svaga bevis 
på marknadsnivå som bekräftelse på sina mikromodeller. Psykologer föredrar strikta tester av 
sina hypoteser på individuell nivå före de är förslagsvis accepterade. En stor skillnad ligger 
alltså även mellan fokuseringen på individuella skillnader, Behavioural Finance fokuserar på 
hela marknaden medan ekonomisk psykologi oftast fokuserar på kluster och segment 
(Wärneryd, 2001). 
 
3.6.1 Reflexivitetsteorin 
Ekonomisk teori är konstruerat som logik eller matematik och är baserade på vissa 
antaganden och alla dess slutsatser är härledda från dem genom logisk manipulation. 
Ekonomisk teori är hängiven till att studera jämviktslägen och det slutgiltiga resultatet istället 
för processen som leder fram till resultatet (Soros, 1994).  
 
Jämviktsläge har sällan observerats i verkliga livet då marknadspriser har en notorisk vana att 
fluktuera. Marknadsaktörer anpassar sig till marknadspriser men de anpassar till en konstant 
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rörligt mål. I så fallet är det fel att kalla aktörernas beteende en anpassningsprocess och 
jämviktsteori blir irrelevant för den verkliga världen (Soros, 1994).  
 
Soros (1994) vill med sin reflexivitetsteori kritisera den upptagenhet som existerar i 
ekonomisk teori om jämviktsläge. Empiriska studier visar ständigt på fluktuationer oavsett 
tidslängden på observationsperioden. De underliggande förhållandena vilka antas skall 
reflekteras i aktiepriset ändras också ständigt, de fundamentala värdena. Men det är svårt att 
fastställa någon bestående relation mellan förändringar i aktiepriser och förändringar i 
underliggande förhållanden. 
 
Soros accepterar inte påståendet att aktiepriser är en passiv reflektion av de underliggande 
värdena. Han accepterar inte heller påståendet att reflektionen tenderar att överensstämma 
med de underliggande värdena. Soros hävdar att marknadsvärden alltid är förvanskade, detta 
är den kritiska avvikelsen från jämviktsteorin. Förvanskningen kan påverka de underliggande 
värdena. Alltså är inte aktiepriserna passiva reflektioner utan aktiva delar i en process där 
både aktiepriser och bolagens förmögenheter vars aktier handlas blir bestämda. Således är 
förändringar i aktiepriset en del av den historiska processen och fokusering på skillnaden 
mellan deltagarnas förväntningar samt den verkliga riktningen på händelseförloppet som en 
orsaksfaktor i processen. Soros hävdar alltså även att marknadens aktörer alltid är bias på ett 
eller annat sätt. Soros ersätter påståendet att marknaden alltid har rätt med två andra: 
 

1. Marknader är alltid bias i en eller annan riktning. 
2. Marknader kan påverka de händelser som de förutser. 

 
Kombinationen av dessa två påståenden förklarar varför marknader så ofta verkar förutse 
händelser korrekt. 
 
Förenklat kan det säga att marknader har många deltagare vars syn är olika. Det kan antas att 
många av dessa deltagares bias tar ut varandra, vilket lämnar kvar en prevailing bias 
(rådande/härskande bias). På aktiemarknaden får investerares bias sitt uttryck i köp och 
försäljning. Då andra saker är lika leder en positiv bias till stigande aktiepriser och en negativ 
till fallande aktiepriser, alltså är prevailing bias ett observerbart fenomen. 
 
Ett annat förenklat koncept i modellen är att det existerar en underliggande trend som 
påverkar aktieprisets rörelse oavsett i fall den uppfattas av investerare eller inte. Påverkan på 
aktiepriset kommer att variera beroende på marknadsaktörers syn. Trenden i aktiepriset kan 
alltså framställas som sammansättning av den underliggande trenden och prevailing bias. 
 
Den underliggande trenden påverkar deltagarnas perception genom en kognitivfunktion; den 
resulterande förändringen i perception påverkar situationen genom deltagande funktionen, 
vars inverkan sker på aktiepriset. Förändringen i aktiepriset kan i sin tur påverka både 
deltagarens bias och den underliggande trenden. Detta ger oss en reflexiv relation där 
aktiepriset är bestämt av två faktorer; underliggande trend och prevailing bias, båda vilka i 
sin tur är påverkade av aktiepriset. Samspelet mellan aktiepriset och de andra två faktorerna 
har ingen konstant, det som är antaget att vara den oberoende variabeln i en funktion är den 
beroende i den andra. Utan en konstant finns det ingen tendens gentemot jämvikt. 
 
Modellen erbjuder bara en delvis förklaring av hur aktiepriser bestäms. Konceptet med en 
underliggande trend, denna kan representeras som förändringar i det fundamentala. Vilka de 
fundamentala är definieras inte eller hur de skall mätas, vikten varje del skall tilldelas beror 
på investerares subjektiva bedömning och därför subjekt för deras bias. 
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Soros medger dock att reflexivitetsteorin inte kan ersätta den fundamentala analysen. Den 
kan dock tillhandahålla en ingrediens som saknas i den fundamentala analysen. I princip 
skulle de två metoderna kunna försonas. Den fundamentala analysen försöker fastställa hur 
underliggande värden reflekteras i aktiepriset. Medan reflexivitets teorin visar hur aktiepriset 
kan påverka underliggande värden. Den ena ger en statisk bild medan den andra en dynamisk 
bild (Soros, 1994). 
 
3.6.2 Prospektteorin 
Det huvudsakliga inom prospektteorin handlar om beslutsfattande under osäkerhet, 
Kahneman och Tversky (1979, 1992) demonstrerar hur människors beslut på ett systematiskt 
sätt kan avvika från dem som den traditionella ekonomiska teorin förutsäger. De har även 
upptäckt hur människors omdömen kan ta heuristiska genvägar som systematiskt avviker 
från de grundläggande principerna om sannolikhet (Nobel prize, 2006). Enligt deras 
prospektteori blir människor riskaverta när det kommer till att säkra vinster och risktagare 
när det kommer till att säkra förluster. 
 
Khaneman och Tverskys (1979, 1992) prospektteori skiljer mellan två faser i 
beslutstagandeprocessen under risk: en första fas med redigering (intuition) och en 
efterföljande fas med utvärdering (resonering). Redigeringsfasen består av en preliminär 
analys av de erbjudna prospekten, vilket oftast ger en enkel presentation av prospekten. I 
andra fasen blir de redigerade prospekten utvärderade och det prospekt med bästa värdet 
väljs.  
 
I korthet kan det sammanfattas att prospektteorin gör följande antydningar om 
beslutsfattande under risk. 
 

1.  Den konkava nyttofunktionen för rikedom ersätts med en S-formad värde funktion 
för förändring i rikedom. Människor tänker på förändring i rikedom eller mängden av 
varor i termer av vinster eller förluster hellre än i termer av totala tillgångar efter 
förändringen (fig.  5). 

 
2. Beslut är utformade som vinster eller förluster i termer av avvikelser från en 

referenspunkt vilken kan vara �status quo�, eller t ex en nivå av mål som den 
personen försöker nå. Förändringar i värdet på referenspunkten är anordnat genom 
utformandet av problemet. 

 
3. Värdefunktionen antas vara konkav ovanför referenspunkten och konvex under 

referenspunkten. Människor är alltså riskavert avseende vinster och risktagare 
avseende förluster. Ifall de ges två positiva val med lika förväntat värde, en med säker 
och den andra med en sannolikhet/möjlighet, tenderar de att välja det säkra valet. Om 
de ställs inför två negativa val, en med säker och den andra med en 
sannolik/möjlighet, tenderar de att välja den sannolika/möjlighet, vilket ger en chans 
att klara sig från förlusten. 

 
4. Värdefunktionen är brantare för förluster än för vinster (förlust aversion), se fig. 5. 

(Khaneman och Tversky, 1979, 1992). 
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En grundläggande funktion i teorin är att värde bärarna är rikedom och välfärd istället för 
slutgiltigt läge. Detta antagande är kompatibelt med den grundläggande principen om 
uppfattning och bedömning. Våra perceptuella apparaturer är inställda på evolutionen om 
förändringar eller skillnader istället för evolutionen om absolut kvantitet. Betoningen på att 
förändring är bärare av värde skall inte uppfattas som att värdet på en specifik förändring är 
oberoende av ursprungspositionen. Värde skall behandlas som en funktion i två argument: 
Tillgångens position vilket fungerar som en referenspunkt och storleken på förändringen från 
den referenspunkten (Khaneman och Tversky, 1979). 
 
Prospektteorin försöker försona teori- och beteendeverklighet. Teorin uppmärksammar 
vinster och förluster hellre än total förmögenhet, den antar att subjektiv beslutsvikt ersätter 
sannolikhet och att motvilja till förlust hellre än motviljan till risk är ett övergående koncept 
(Wärneryd, 2001). 
 
Kritik 
Smith (1991) kritiserar prospektteorin och anser att när valmöjligheterna upprepas och 
människor ges tid att lära eller anpassa sig kommer deras val att bli mer lik �förväntad 
nyttoteori�. Smith (1991) menar att experimentella marknader tenderar att bli mer och mer lik 
ekonomisk teori då marknader utvecklas och agenter blir mer familjära med valmöjligheterna 
och deras konsekvenser, vilka genom lämpliga monetära belöningar blir meningsfulla. 
Experimentella ekonomer kritiserar användandet av hypotetiska valmöjligheter med lite eller 
inga monetära incitament, ingen förändring i lärandet övertiden och utan påverkan från andra 
agenter på marknaden (Wärneryd, 2001). 

LOSSES 

GAINS

VALUE 

Källa: Kahneman & Tversky (1979, s. 279) 

Modell 7 Värdekurvan 
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4 EMPIRI 
Empirin bygger på intervjuerna med respondenterna från de fyra bankerna samt 
respondenterna från de fem detaljhandelsbolagen. Intervjuerna med bankerna presenteras 
för sig och intervjuerna med detaljhandelsbolagen för sig. Detta för att lättare kunna se 
likheter och skillnader mellan de olika bankerna och de olika detaljhandelsbolagen. 
 

4.1 Banker 
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet från intervjuerna med respondenterna från 
bankerna. Det empiriska materialet har delats in i under rubrikerna, Val av investerare 
Investerarmöten, Intresse och lönsamhet, Ansvar och risker samt Fördelar och nackdelar. 
 
Flera av respondenterna ansåg att detaljhandelsbolag skiljer sig markant gentemot 
industribolag. Bank A trodde detta berodde på en kulturell skillnad som råder hos 
detaljhandelsbolag. Bank A tror att det finns en kulturell skillnad som grundar sig i att 
industribolag historiskt sett har funnits längre på börsen. Bank C menade på att skillnaden är 
att industribolagen oftast är mycket större och mer självgående med större personalresurser 
avsätta till att arbeta med IR och därmed även innehar mer kunskap. Hos detaljhandelsbolag 
som oftast är små och medelstora är det i regel bara en person med assistent som sköter IR 
verksamheten, oftast är det bara en CFO, VVD eller VD, eller så delar dessa på IR arbetet 
(Bank B, D). Bank C menar vidare att detaljhandelsbolag är lättillgängliga, de är väldigt 
intresserade och piggare än bolag från andra sektorer på att vara med och synas samt ställa 
upp på olika investerarmöten, Bank C anser att detta kan bero på att detaljhandelsbolag är i 
sin kultur mer serviceinriktade och vana att möta kunder. Bank D menar att bolag som är 
vana att möta slutkund har lättare att kommunicera med investerare. 
 
Om ett bolag beslutar sig för att börsnoteras, sker det genom en offertförfrågan (Bank A, 
Bank B, Bank C och Bank D). Där bolaget väger samman bankernas totala erbjudande men 
de viktigaste delarna är, vad de har för kunskap om sektorn, hur bra analytiker de har. Nästan 
längst ner på listan över olika variabler finns den direkta kostnaden för börsintroduceringen. 
Det finns många andra faktorer som är mycket viktigare. Bank B och Bank D menar att 
faktorer som gedigen kunskap, tillgången till olika investerare, track-records (hur det gått för 
andra bolag vid en börsintroducering) och vilka analytiker banken har, är mycket viktigare än 
den direkta kostnaden för en börsintroducering. 
 
Vid början (direkt efter och under en börsintroducering) behöver bolagen mycket hjälp med 
hur presentationer skall gå till, vad som skall presenteras och när saker skall presenteras till 
investerarna. Detta gäller speciellt detaljhandelsbolag som har en något sämre kunskap än 
vad många andra sektorer har t ex industribolag. De lär sig dock ganska snabbt om hurdan 
information som skall presenteras och på vilket sätt (Bank A). Bank B och D anser att 
kunskaperna varierar kraftigt från bolag till bolag och det är helt beroende på vilka individer 
som finns i bolaget. De anser att det inte går att generalisera att någon bransch behöver mer 
eller mindre hjälp inför och direkt efter en börsintroducering. 
 
4.1.1 Val av investerare 
Diskussion fördes med samtliga banker om vilka olika typer av investerare 
detaljhandelsbolag bör ha. Både Bank B och Bank D menar att sammansättningen av 
ägarstrukturer och vilka investerartyper som behövs i bolaget, varierar helt på vilken sorts 
bransch, storlek och ägarstruktur det finns hos bolaget från början. Specifikt just för Bank B 
är att de arbetar mestadels med mindre bolag, vilket oftast har en stark entreprenör som ägare.  
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Bank C har däremot ingen syn på vilka investerare eller vilken sorts investerare ett bolag bör 
ha. Bank C kommunicerar enbart med institutionella investerare på huvudkontorsnivå, som 
stora fondbolag, hedgefonder, pensionsförsäkringsbolagen osv. 
 
Bankerna finner intresserade investerare genom en rad olika kanaler. Bank A har sina 
kontakter knutna till sig genom egna befintliga register eller finner de genom sk. 
Mäklarfirmorkanaler, men det bedrivs inget aktivt sökande efter nya investerare.  Oftast är 
det stora institutionella investerare som hanteras på huvudkontorsnivå dvs. att de är de största 
investerarna, mellanstora- och småinvesterare sköts regional på de olika bankkontoren. 
Bank B finner sina investerare genom att de dagligen idkar affärer med investerarna eller 
genom att de finns i deras kontaktnät. Inför börsintroducering ser banken på vilka de stora 
institutionella aktörer som tidigare investerat i bolag i samma sektor. Detta underlättar 
givetvis arbetet med att finna investerare som är kunniga och intresserade av just den 
specifika sektorn. Bank B menar att det finns investerare som bara tillhör ett specifikt 
detaljhandelssegment, t ex stora institutionella aktörer som fokuserar på att investera i 
detaljhandel. Bank D gör skillnaden mellan t ex industrisektorn och detaljhandelssektorn och 
anser att i industrisektorn finns det fler andel institutionella investerare, medan i 
detaljhandelssektorn finns det fler privata investerare. En anledning till detta kan enligt 
respondenten vara att detaljhandelsbolag är bättre på att kommunicera med marknaden än t 
ex industribolagen, detta grundar Bank D på att detaljhandelssektorn har mer erfarenhet och 
kunskap om att möta slutkonsumenten. Bank D menar vidare att privata småsparare har 
lättare att identifiera sig med detaljhandelsbolag och därmed har de lättare för att köpa aktier i 
bolaget. 
 
Bank C har en kundlista, där de ser vilken investerare som är intresserad av vad för bransch. 
För att få komma på Bank C inbjudningar måste investeraren vara kund hos banken, men om 
t ex en investerare går på en rad investerarmöten och inte investerar i något bolag via banken, 
får denna ett samtal från banken och investeraren riskerar att åka av kundlistan, då det finns 
uppföljningssystem.  
 
Bank A bedriver i viss utsträckning specifik kommunikation gentemot vissa investerare. 
Detta grundar Bank A på att alla investerare i grund och botten är olika, vidare såg Bank A en 
trend att kommunikationen idag går mot att aktivt erbjuda alla intressenter olika former av 
information. Bland annat angavs Internet som en källa. Där investerarna själva kan, på 
bolagens webbplatser, hämta hem information, prenumerera på pressreleaser mm.  
 
Bank B däremot bedriver ingen specifik kommunikation riktad mot investerarna. Samma 
information kommuniceras till bankens alla investerare. Vid försäljning av t ex ett mindre 
bolag med en stark entreprenör som ägare, finns det oftast en stark önskan om vem som ska 
få köpa aktier i bolaget vid en börsintroducering. Detta beror enligt Bank B på att det är 
entreprenörens livsverk som ska börsintroduceras. Bank B lyssnar då på kundens önskan, 
ibland måste de finna en ny köpare till kunden. 
 
Bank C brukar inte segmentera utan banken bjuder oftast in hela sin kundbas. Kommer ett 
bolag till Bank C, går inte banken in specifikt och tittar på vilka som är ägare i bolaget, utan 
banken bjuder in hela den kundkrets som är intresserade av just den branschen. 
 
Bank D bjuder in alla investerarna, men banken marknadsför erbjudandet eventuellt hårdare 
mot vissa investerare, dock bjuds inte de investerare som uttryckligen menar att de inte är 
intresserade av en viss bransch. 
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Enligt Bank A finns det en rad olika investerarsegment som det måste tas hänsyn till. Dessa 
är; Långa-, medel-, kortsiktiga investerare, Aktiva/passiva investerare, Institutionella aktörer, 
Förmögna privatpersoner, Mindre bolag/fondbolag och Privatpersoner. 
 
Bank A ansåg att en bra ägarstruktur bör ha en stor aktieägare (beror givetvis på bolagets 
storlek, men vid ca 500 mkr i omsättning/år). Det bör också finnas stora institutionella ägare. 
Detta för att institutionella ägare tillför kunskap och erfarenheter in i bolaget samt starka 
ekonomiska krafter, de kan tillföra kapital om det skulle behövas. Bank D anser att det är bra, 
men inte nödvändigt, med en stor stabil ägare med uttalat långsiktigt investering, detta ger 
trovärdighet både till bolaget och till dess aktie. Hur många institutionella investerare ett 
bolag bör ha beror på hur stor del av bolaget huvudägaren innehar, det är bra med att få in 
stora investerare som har tillgång till kapital. Bank D tycker också att det är viktigt att ha 
många små och aktiva investerare, detta för att få en likviditet i aktiehandeln.  
 
Bank A och Bank C menar att bolagen ibland vill ha möten med specifika investerare. Bank 
D menar att vill bolaget träffa en specifik investerare behöver bolaget knappast banken som 
en mellanhand. Bank A menar att detta förekommer sällan. Det sker ibland vid extremalägen 
att bolag begär att banken ska bjuda in en speciell typ av investerare till investerarmöten eller 
Roadshows, detta för att få in eller öka en viss typ av investerare i bolaget. Bank C ansåg att 
utvecklingen att bolagen efterfrågar investerare ökar. Vid dessa tillfällen framförs oftast 
önskemål om att få träffa en specifik investerare, det är inte önskemål om att få träffa en viss 
sorts typ av investerare. Bank C har uppfattningen att önskemål från investerarnas sida att få 
träffa bolag är vanligare i dag (investerarmöten) än det var på mitten och slutet av 90-talet, då 
var det mest amerikanska investerare som kom och ville träffa bolagen.  
Den senaste tiden har efterfrågan på investerarmöten eskalerat och idag är det ett viktigt 
komplement till det banken faktiskt gör dvs. analys och kredit. Bank D menar att efterfrågan 
på specifika investerartyper inför en börsintroducering oftast är på långsiktiga investerare 
men också att bolagen vill ha korta för att skapa likviditet i aktien. Det händer att bolagen 
efterfrågar kontakter med utländska investerare, detta för att bolaget eventuellt tänkt 
genomföra etablering utomlands och att detta drar uppmärksamhet till sig. Bolagen 
efterfrågar däremot ingen specifik investerare utan bara investerartyper. 
 
Bolagets påverkan på sin ägarstruktur är som störst inför en börsintroducering. Vid en 
börsintroducering bjuds alla de stora investerarna in, ingen investerare från bankens register 
utelämnas, skulle detta ske riskerar bankerna att få kritik för att de inte bjöd in investeraren 
och den skulle därmed ha missat en möjlighet som de eventuellt skulle ha varit intresserade 
av. Ett bolag bör vid en börsintroducering ha både långa-, medel- och korta investerare. Detta 
för att skapa likviditet i aktien. Bolagen bör heller inte ha för många passiva aktörer eller för 
många aktiva (Bank A). Bank D menar också att det är viktigt att få investerare som köper 
eller kan tänkas sig köpa de produkter som bolaget säljer (speciellt i Detaljhandelssektorn).  
 
Bank A menar att många detaljhandelsbolag har före en börsintroducering en vision om att 
deras aktie skall bli en folkaktie vilket inte är bra då det kan innebära en svagare styrning från 
ägarna och sämre med tillgång till kapital och kunskap. En stark och skicklig VD kan då 
lättare styra bolaget utan att ta hänsyn till ägarna. Det kan vara den kulturella skillnaden inom 
detaljhandelsbolagen som ligger bakom inställningen till att bolagets aktier ska bli en 
folkaktie och det kräver oftast en del övertalande för att få dem att inse att det eventuellt inte 
är det bästa för bolaget. Detta skiljer sig t ex mot industrisektor som oftare är mer insatta på 
detta område. Exempel är att detaljhandelsbolag vid börsintroducering kan blåsa upp sin 
börsintroducering genom att kraftigt marknadsföra bolaget, detta för att nå ut till små privata 
investerare. Ytterligare ett problem med många små ägare är att det blir dyrt med all 
information som skall kommuniceras till dem samt svårt att få fram extra kapital (Bank A). 
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Bank B är inne på samma spår och menar på att det gäller att välja vilka investerare bolaget 
bör satsa på, eftersom det är väldigt dyrt att distribuera ut information.  
 
4.1.2 Investerarmöten  
Bank D menar att de har som uppgift, vid investerarmöten, inför en börsintroducering att 
berätta förutsättningarna och förbereda bolagen, att vara börsnoterade. Banken ger tips och 
råd inför noteringen. De anser själva att de inte anordnar någon utbildning av IR utan detta 
sköts av kommunikationsbyråer i fall bolaget anser sig behöva utbildning.  
 
Samtliga respondenter menade att det finns flera olika typer av investerarmöten t ex One to 
one-möten, Roadshows och övriga möten. Det händer också att bolagen anordnar egna 
investerarmöten med större investerare direkt utan bankens hjälp, men oftast är det banken 
(dess analytiker) som är kommunikationslänken mellan bolaget och investeraren. 
 
One to one-möten 
Bolag bjuder ibland in sina investerare till personliga möten, för att diskutera bolaget. Dessa 
personliga möten är till för att förklara hur bolaget agerar, ett exempel är om en investerare 
har ett stort intresse i den tyska marknaden och vill ha en förklaring till hur bolaget kommer 
att agera på just den specifika marknaden. One to one-möten leder till att investeraren blir 
tillgodosedd med efterfrågad information. Det hela handlar om att förklara skeenden 
(Bank A). 
 
Bank C och Bank D menar att de bjuder in och anordnar efter förfrågningar från investerarna  
enskilda samtal sk. One on one-möten med bolagen, oftast i samband med presentationer av 
bolaget, vid större presentationer (års-, och halvårsrapporter) sker One to one-möten oftare än 
vid kvartalsrapporterna. Det sker också att investerare kontaktar Bank C, för att få till ett 
enskilt samtal med bolaget.  
 
Vid One to one-möten kan det vara lättare för kapitalförvaltarna (institutionella investerarna) 
att ställa frågor och få svar på sina frågor än om de skulle delta på en seminariepresentation 
med andra konkurrerande kapitalförvaltare (Bank D). 
 
Roadshows  
Samtliga banker använder sig av sk. Roadshows för att informera investerarna. Bank A 
menar att det finns två olika typer av Roadshows, dels den Roadshow där de stora 
Institutionella fondbolagen, analytiker, ägare bjuds in. Sedan de Roadshows som t ex 
anordnas regional, detta beror på det regionala kontoret menar på att de har många 
medelstora-, och småinvesterare som specifikt är intresserade i bolaget. De medelstora 
investerarna är förmögna privatpersoner och mindre fondbolag. Småinvesterarna är 
privatpersoner.  
 
Bank B gör skillnad på de olika bolagen och deras aktivitet gällande Roadshows, hur mycket 
ett bolag är ute och gör Roadshows beror oftast på bolagets kapacitet, hur stora 
kapitalmässiga resurser de vill lägga på IR, hur stor IR-avdelningen är, hur mycket 
personalresurser de kan avsätta till investerarmöten. Bank B arbetar mest med att börsnotera 
bolag vilka redan är deras kunder i den dagliga verksamheten. Bank B försöker inte hitta 
kunder utanför sitt kundregister. Bankens egna kunder är mestadels mindre bolag, omsättning 
på ca 300 mkr/år. Dessa bolag har oftast ingen separat IR-avdelning eller en väldigt liten.  
 
Bank C anordnar Roadshows relativt ofta, bolagen anordnar Roadshows för bolagen oftast i 
samband med delårsresultaten när bolagen släpper sina halvårsrapporter. Enligt Bank C görs 
det oftast två stora Roadshows där bolagen besöker USA och flera europeiska städer, dessa 
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sker oftast direkt efter hel- och halvårsrapporter. Bank C menar också på att det finns två 
olika typer av Roadshows. De mindre Roadshows görs vid kvartalsrapporterna, vid dessa 
mindre Roadshow sker oftast bara en lunchbaserad presentation och de flesta bolagen håller 
sig till Sverige eller Europa.  
 
Roadshows som inte görs i samband med börsintroducering är mer nischade vad gäller 
inbjudna investerare, även investerare som bara vill hålla koll på sektorn är oftast inbjudna, 
dessa kan ha investeringar i andra bolag inom samma sektor (Bank A). 
 
Enligt Bank C anordnar bolagen sällan egna Roadshows, bolagen har tillgång till sina ägare, 
men de saknar tillgången till investerare utanför bolagets ägarkrets, de har ett väldigt 
begränsat kontaktnät. 
 
Roadshows anordnas nästan vid all börsintroduceringar. Bank B menar att Roadshows 
aktiviteter minskar för Bank B:s kunder efter börsnoteringen. Banken brukar rekommendera 
de små bolagen att fokusera på sin verksamhet och inte för mycket på IR-aktiviteter, eftersom 
det tar mycket tid och resurser i anspråk från t ex VD, VVD och CFO (Bank B). 
 
Bank D menar att Roadshows eller andra investerarmöten inte är något nytt fenomen utan 
bankerna har arbetat med detta under lång tid och att det är alltid ett visst fokus på 
Roadshows kring kvartalsrapporter. Efterfrågan på Roadshows kommer från samtliga 
deltagare, dvs. från bolagen och från investerare samt från bankens analytiker. 
 
Övriga möten 
Bank A och Bank D menar att övriga möten utöver One to one-möten och Roadshows är bla. 
seminarium där bolagen presenterar bolaget inför flera investerare. Till övriga möten räknas 
även presentationer av års-, halvårs-, och kvartalsrapporterna. Till dessa presentationer bjuds 
de stora institutionella aktörerna in, både inhemska som utländska investerare, analytiker och 
media. 
 
Bank C agerar på liknande sätt, där Bank C bjuder in bolag att hålla en presentation om 
bolaget för intresserade investerare. Ett seminarium kan t ex handla om �capital gods� då 
kommer bolag från den sektorn, de gör ca 45 minuters presentationer. Dessa presentationer 
sker alltså hos banken eller i den lokal banken tillhandahåller. Bank C har även större 
seminarier som kan sträcka sig över flera dagar. 
 
4.1.3 Intresse och lönsamhet 
Samtliga banker menar på att deras förtjänst att vara kommunikationslänken mellan 
investerare och bolagen är courtagetintäkter från investerarna. Banken tjänar pengar på 
investerarna när de handlar och inte på detaljhandelsbolagen när banken anordnar möten 
(Bank A, B, C, D).  
 
Inför en börsintrpducering är Bankens intresse att göra en så pass bra introduktion som 
möjligt. Detta kommer troligtvis att skapa mer jobb åt banken, vilket betyder mera pengar 
(Bank B). Banken menar att investerarna oftast väljer att göra sina affärer med den bank som 
haft hand om börsintroduceringen, detta eftersom banken då anses ha den bästa kunskapen 
om bolaget och dess aktie. 
 
Bank C ansåg att banken i sin verksamhet, är beroende av bolagen för att kunna göra 
Roadshows, seminarier och lunchpresentationer. Bank C är därför mån om att ha en god 
kontakt med bolagen. Den största anledningen är egentligen att bankens analytiker skall ha 
god tillgång till bolaget och kunna ge bankens kunder (investerare), en så bra analys som 
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möjligt. Bank C vill ha fler kunder som generar mer courtageintäkter. Bank C utgår ifrån att 
desto fler Roadshows, seminarier och möten de anordnar, desto fler affärer gör investerarna.  
 
Samtliga banker menar att Roadshows är en tjänst bankerna erbjuder bolagen och de tar inte 
betalt för dessa. Kostnaderna som uppstår är personal, flygresor och all annan tid bolaget 
måste avsätta för Roadshows. Men de betalar inte banken något för hjälpen med att anordna 
Roadshows, utan banken står för sina egna kostnader och bolagen står för sina egna kostnader 
(Bank A, Bank B och Bank C). 
 
4.1.4 Ansvar och risker 
Bankerna har ett ansvar gentemot sina investerare, att bolaget de presenterar sköter sig vid 
sina investerarmöten eller andra IR-aktiviteter. Missköter sig bolaget riskerar banken att få 
kritik från investerarna. Men desto längre tid från en börsintroducering, minskar bankens 
ansvar för bolaget (Bank A), Bank A uppskattar att bankens ansvar i hur bolaget uppför sig 
på börsen, har försvunnit efter ca 8-12 månader. 
 
Bank B tycker att deras ansvar, både mot sina investerare och mot bolaget är stort. Gör 
banken en dålig börsintroducering, kommer framtida börsintroduceringar att minska. Därför 
är det mycket viktigt att lyckas med börsintroduceringar. Bank B anser att för att lyckas är det 
från bankens sida viktigt att segmentera ut vilka investerare som ska få köpa aktier i bolaget. 
Bankens ansvar är att se till att det inte kommer alltför många kortsiktiga investerare. Detta 
kan skada bolaget och konsekvensen kan bli att andra bolag eventuellt inte väljer Bank B, när 
de ska börsnoteras. En annan konsekvens är att vid en dålig börsintroducering kan 
investerarna förlora kapital och deras förtroende för banken kommer att minska, vilket i sin 
tur innebär att de eventuellt inte kommer att investera i bolag som banken representerar vid 
senare tillfällen som börsintroducering och investerarmöten. 
 
Bank C anser sig inte ha något ansvar gentemot investerarna, däremot känner de ett visst 
ansvar gentemot bolagen som de börsintroducerar. Bank C tar med bolagen på 
investerarmöten innan börsintroduktionen, detta för att visa hur investerarmöten går till och 
vad som efterfrågas. Bank C ser ingen risk för banken att de anordnar tillställningar och 
möten mellan investerare och bolagen.  
 
Bank D anser att ansvaret efter en börsintroducering, är att ha skapat bra förutsättningar för 
bolaget att klara sig på den finansiella marknaden, både ur ett verksamhets-, och ett 
aktieperspektiv. Bank D har också ett ansvar gentemot sina kunder (Investerarna) att de gjort 
korrekta bedömningar om bolaget, att aktien inte var fel prissatt vid börsintroduceringen. 
Banken känner ansvar för att bolaget ska uppfylla det som skrivs i prospektet men att det 
moraliska ansvaret kan sträcka sig upp till cirka ett par år. 
 
Bank D ser inga risker med att anordna investerarmöten, men andra risker de ser är att 
bankens varumärke kan skadas i fall de gör flera dåliga börsintroduceringar i rad. 
Investerarna kan visa sitt missnöje över detta. 
 
4.1.5 Fördelar och nackdelar  
Samtliga banker ser klara fördelar för bolagen av att de använder sig av bankerna vid 
börsintroducering och i anordnandet av investerarmöten efter börsintroduceringen. 
Fördelarna är att banken redan har kontaktnäten klara, de är kunniga om börsen och 
aktiemarknaden (Bank A, Bank B, Bank C och Bank D). Samtliga banker anordnar 
investerarmöten, de bokar alla flygresor, hotell, lokaler osv., vilket underlättar för bolagen. 
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Den enda bank som kan se någon nackdel för bolagen är Bank D, som menar att bolagen kan 
bli alltför beroende av en bank, de når inte helt ut på marknaden utan hamnar i bankens 
händer. Risken är störst hos små bolag och i större bolag är denna risk i stort sett obefintlig. 
 

4.2 Detaljhandelsbolag 
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet från intervjuerna med respondenterna från 
detaljhandelsbolagen. Det empiriska materialet har delats in i under rubrikerna, 
Investerarmöten, Val av investerare, Val av bank, Fördelar och nackdelar samt bankernas 
ansvar. 
 
4.2.1 Val av investerare 
D1 anser att de inte ägnar sig inte åt segmentering av investerare utan de väljer att ägna sin 
tid åt investerare som är så pass intresserade av bolaget att de tar kontakt med bolaget för att 
boka One to one möten. D1 anser att de flesta investerarna som vill ha information kan vända 
sig till bolagets webbplats för att söka information, ta kontakt med bolagets 
informationsavdelning eller boka One to one-möten. Bolaget kommunicerar inte 
asymmetriskt till sina investerare, utan de får själva söka informationen. D1 har ingen 
uppfattning om hur en bra ägarstruktur ska se ut, men menar på att bolaget har haft en väldigt 
stark ägare under alla år, vilket antagligen varit bra för bolaget. Detta syns också på 
kursvärdet och hur framgångsrikt bolaget varit genom åren enligt respondenten. 
 
D2 däremot agerar aktivt för att påverka ägarstrukturen, bolaget vill ha många aktieägare och 
är beredda på att ta den merkostnad det innebär, men bolaget anser att de inte försöker styra 
vilka investerartyper bolaget ska ha, varken vid deras börsintroducering eller i dagsläget. 
Information anpassas heller inte efter investerarna, för att försöka påverka vissa 
investerartyper, D2 menar att detta inte är något som de i dagsläget funderar på. 
  
D3 arbetar inte aktivt med att kontakta sina investerare, utan de låter bankerna bjuda in 
investerare och potentiella investerare till investerarmöten. Bolaget menar att det är bankerna 
som sköter kontakterna mellan bolaget och investerare. Hur ofta seminarier anordnas beror på 
förfrågan från investerarna. Dessa signaler tas upp från bankerna. D3 anser att både stora 
institutionella aktörer som privatpersoner är väldigt viktiga investerare. Bolaget hade en klar 
bild om att de ville bredda sitt ägande i bolaget, därför ville de ha in flera privatpersoner vid 
sin börsintroduktion. D3 ansåg att detta berodde på bolagets kultur, fler investerare desto 
bättre. 
 
Vidare försöker D3 inte att påverka några speciella investerartyper med information för att 
kunna bibehålla önskad struktur. Men detta är möjligt i framtiden.  
 
D4 skiljer sig i sitt agerande gentemot D1 och D2, men agerade vid sin börsintroducering 
som bolag D3. Vid urvalet av investerare till börsintroduceringen skötte banken 
segmenteringen av investerarna, men bolaget kunde ha påverkat urvalet ifall de velat. D4 
säger dock att bolaget själva inte har några specifika synpunkter på vilka investerare eller 
vilken ägarstruktur bolaget bör ha. De litar på att bankerna vet bäst vilken mix av långa, 
korta, aktiva, passiva och privata investerare bolaget bör ha. Idag arbetar bolaget aktivt för att 
få tag i investerare till kvartals- och halvårsrapporterna.  
 
D5 valde i samråd med banken ut vilka investerare bolaget bör ha. Det hade inga skilda 
åsikter om urvalet, mellan bolaget och banken, de hade samma uppfattning om vad som var 
bra för bolaget. Bolaget menar på att de vill ha en bra mix av investerare och fokuserade inte 
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på enskilda investerare. Bolaget tar själva inte kontakt med några investerare för att anordna 
möte med dem för att få dem att investera i bolaget och detta kommer troligen inte ske i 
framtiden heller.  
 
4.2.2 Investerarmöten 
Samtliga detaljhandelsbolag har precis som bankerna talat om i huvudsakligen två stora typer 
av investerarmöten, One to one-möten och Roadshows, men de talar också om andra typer av 
investerarmöten. Dessa presenteras under Övriga möten. 
 
One to one-möten 
De olika bolagen agerar olika gällande One to one-möten. D2 arbetar aktivt för att få tillstånd 
dessa One to one-möten med sina investerare.  D1, D3 och D4 tar inga egna initiativ till att 
själva anordna One to one-möten utan att förfrågan kommer från bankerna eller från 
investerarna direkt, t ex att stora fondbolag direkt tar kontakt med bolaget. Medan D5 avslår 
förfrågningar på One to one-möten, istället hänvisar D5 dessa investerare till One to one-
möten vid kvartalsrapporteringarna och analytikerträffarna. 
 
D1 menar att de använder sig av en rad olika IR-aktiviteter, som presskonferenser och 
telefonkonferenser vid månads-, kvartals-, och halvårsrapporter men att deras största fokus 
ligger på One to one-mötena. Där bolaget sitter ner med investerarna och diskuterar bolaget. 
Dessa sker oftast på bolagets eget huvudkontor, men ibland kan det också ske hos någon 
investmentbank. Bolaget har oftast One to one-möten på sitt huvudkontor, detta för att enbart 
få träffa riktigt intresserade investerare. Det är investerarna som vänder sig till bolaget och 
efterfrågar dessa One to one-möten, bolaget arbetar inte aktivt för att få tillstånd dessa möten. 
Detta är för att bolaget även vill vara kostnadseffektiva och fokusera på kärnverksamheten. 
D1 menar att bolaget är en väldigt slimmad organisation och inte vill ha några �onödiga� 
kostnader. D2 har One to one-möten mellan kvartals-, och halvårsrapporterna, men att det då 
oftast är bankerna som bokat in enskilda möten med investerare, detta beror, enligt bolaget, 
på att investerarna oftast går via bankerna eller de stora institutionella aktörerna. Vid dessa 
Roadshows är det oftast One to one-möten som gäller där VD:n träffar två eller tre 
investerare. Det görs även presentationer för flera olika investerare i grupp på dessa resor, 
oftast i samband med luncher där VD:n talar och investerarna äter och lyssnar.  
 
Roadshows 
D1 och D5 arbetar inte med Roadshows. D1 säger att de möter en del kritik med att de inte är 
ute på Roadshows och informerar investerarna hur det går för bolaget. Bolaget menar att 
deras första prioritet är att sälja varor, inte vara på Roadshows. Eftersom bolaget ägnar sig åt 
att sälja varor kommer de också kunna presentera goda resultat för investerarna. Bolaget 
håller nere sina kostnader och koncentrerar sig på verksamheten genom att inte vara ute på 
Roadshows, vilket visar sig i resultatet. Bolagets uppgift är som sagt att leverera resultat till 
investerarna inte att sälja bolagets aktier (D1). D5 säger att de inte kommer att resa runt på 
Roadshows och �sälja in� bolaget. Bolaget kommer därför endast att träffa investerare i 
samband med kvartalsrapporterna. 
 
D2, D3 och D4 har en annan syn på Roadshows. D2 arrangerar inga egna Roadshows utan 
det är banker, fondbolag eller andra liknande aktörer, som arrangerar dessa. Den som åker på 
dessa Roadshows är VD:n. D2 agerar både i Sverige och utomlands. Utomlands åker VD:n 
på Roadshows ca 5-10 gånger om året, dessa resor sker nästan aldrig i samband med 
kvartalsrapporter. Vid kvartalsrapporterna sker det mesta i Stockholm där VD:n ofta har One 
to one-möten. D2 anser att det är viktigt att åka på Roadshows och att delta i seminarier, detta 
för att kunna ge en rättvis bild av bolagets verksamhet. Fördelen är att bolaget också får tips, 
synpunkter och idéer på förbättringar på bolaget samt att kunna uppmärksamma vilken sort 



Henningsson & Wuolikainen   2006 
 

 40

information som efterfrågas från investerarna. D2 anser att man får kunskap om hur 
investerarna tänker och deras värderingar, de är väldigt nummer fokuserade 
(kvartalstänkandet). D2 finns inte på börsen för att blidka investerarna utan bolaget jobbar 
långsiktigt och försöker undvika kvartalstänkandet, vilket D2 anser kunna vara förödande för 
bolaget. 
 
D3 arbetar med Roadshows på sådant sätt att de låter banken sätta ihop och boka möten inför 
Roadshows. D3 menar att det är banken som har erfarenheten av detta och att de har 
kontaktnätet. 
 
D4 är också ute på Roadshows och träffar investerarna. När bolaget börsintroducerades hade 
de varit på Roadshows under 14 dagar i nio städer. Efter börsintroduceringen reste de till 
New York och träffade investerare, investerarna hade gjort förfrågan till banken om bolaget 
kunde komma och presentera bolaget.  D4 menar att vid kommande Roadshows kommer fler 
banker att användas. I framtiden har bolaget ambitionen att anordna egna Roadshows, detta 
för att komma åt flera investerare och ha möjligheten att välja investerare. D4 poängterar att 
det är väldigt viktigt att hålla kontakten med investerarna. Bolaget menar vidare att det är 
viktigt att vara på Roadshows, därför att investerarna oftast vill träffa ledningen och få 
kvartals- och halvårsrapporterna bekräftade av dem. 
 
Samtliga bolag menar på att Roadshows är en kostnadsfritjänst hos bankerna, men att 
bolagen själva bär sina egna kostnader (tex. hotell-, och resekostnader). 
 
Övriga möten 
D1 har som sagt en begränsad IR-verksamhet, vilket innebär att förutom vissa One to one-
möten, ägnar sig bolaget bara åt presskonferenser och presentationer av kvartals-, och 
halvårsrapporter, som IR-aktiviteter. 
 
D2 kvartalsrapporteringar och övriga investerarmöten anordnas av banken. D2 menar att de 
själva skulle kunna anordna sådana träffar om de hade haft egna lämpliga lokaler. Annars är 
det Corporate Finance avdelningar (från banker och komissionärsfirmorna) som anordnar 
luncher och middagar tillsammans med presentationer i Sverige, Norden och Europa. En 
annan del i IR-verksamheten är årsstämman som hålls i bolagets lokaler. Denna sker alltid 
vid en tidpunkt som �vanliga� människor kan komma, enligt rekommendationer från 
aktiespararna. Det har medfört att bolaget är ett av de mest besökta i samband med 
årsstämman. D2 åker också ut till Aktieägarföreningar och presenterar bolaget, samt att de en 
till två gånger om året, brukar delta i Retailseminarier som arrangeras av de institutionella 
aktörerna. Där görs en presentation på cirka en timme och efteråt sker One to one-möten. 
 
D3 har i samband med kvartals-, och halvårsrapporteringarna en press/analytikerträff, som 
följs upp med en lunchpresentation för investerarna. Efter detta sker två-tre stycken One to 
one-möten. Mellan rapporterna träffar D3 också sina investerare, t ex med Aktiespararna 
(privatpersoner) och stora institutionella investerare, för att förklara bolagets verksamhet. 
 
D4 är relativt nya på börsen och åker runt i ca en och en halv dag i Sverige och en dag i 
London på träffar med investerare, D4 definierar dessa resor som vanliga investerarmöten 
och inte Roadshows. D4 kommer också under året att ha ca 14-16 möten med Aktiespararna, 
dessa möten kommer att minska när bolaget funnits på börsen ett tag. 
 
D5 gör precis som de andra bolagen, de har sina analytikerträffar och kvartalspresentationer, 
dessa hålls i bolagets egna lokaler men det kommer framöver även att hålla presentationer i 
USA och i England. D5 kommer även att delta i seminarier med inriktning på varumärken 



Henningsson & Wuolikainen   2006 
 

 41

och seminarier med inriktning på deras bransch, bolaget anser att det också är ett bra tillfälle 
för att genomföra One to one möten.  
 
 
4.2.3 Val av bank 
D1 arbetar dagligen med bankernas analytiker, men de nyttjar inte bankernas tjänster att 
hjälpa till vid investerarmöten. Detta beror på att bolagets policy om IR-aktiviteter. Vid D2 
börsintroducering gjordes ett offertförfarande till bankerna. D2 hade en redan klar bild av hur 
de ville att ägarstrukturen skulle se ut, men tillsammans med den valda banken kom parterna 
fram till en bra lösning. Vid utformning av prospektet förekom det en del diskussioner då 
bolaget ville ha en mer marknadsmässig framtoning, vilket det också blev. Efter 
börsintroduceringen anlitas inte banken ofta för IR-aktivteter, utan det är mer andra 
professionella bolag som anordnar IR-aktiviteterna. 
 
D3 agerade på ett helt annat sätt vid val av bank. Bolaget hade variabler som att de tidigare 
gjort affärer med banken och att de har haft en lång och goda relationer till banken. D3 var 
sedan tidigare kund hos banken när beslut om börsintroduceringen togs. 
 
D4 valde att anlita en annan bank än den de anlitar i sin dagliga verksamhet vid 
genomförandet av börsintroduktionen av bolaget. De viktigaste faktorerna vid val av bank var 
projektgrupp, projektledare och pris.  
 
D4 menar att efter en börsintroducering är det viktigt att inte bli fastsittande hos bara en bank, 
utan vara öppna mot de andra bankernas kunder genom att delta i investerarmöten som de 
andra bankerna ordnar. Bolaget vill sälja aktier till hela marknaden och inte bara till en 
specifik banks kunder. 
 
Samma agerade gjorde även D5, där de vid val av bank gjorde en offertförfrågan till sju-åtta 
banker, de mest avgörande faktorerna var bankens retail verksamhet och projektteam samt 
analytiker. Valet av bank blev en annan än den de normalt anlitar i sin dagliga verksamhet. 
 
4.2.4 Fördelar och nackdelar samt bankernas ansvar 
D2 ser fördelar med att anlita bankerna i sina IR-aktiviteter. D2 anser att banken är till bra 
hjälp i arbetet efter en börsintroducering. Vidare tycker D2 att banken har ett moraliskt 
ansvar som sträcker sig ca ett halvår framåt efter börsintroduceringen, de har ett ansvar att 
prospektet blev rätt och att introduktionen blev lyckad. D3 ser inga nackdelar med att anlita 
bankerna. Fördelarna med att anlita bankerna är att: de känner de stora institutionella 
aktörerna, de är en bra länk mellan investerarna och bolaget. Bankens roll och ansvar är 
enligt D3 att vara rådgivare och ge korrekta råd. Bolaget anser inte att banken har något 
direkt ansvar efter börsintroduceringen. 
 
D4 ser inga nackdelar med att anlita bankerna, men D4 anser att de själva bör anordna 
Roadshows, när bolaget växt sig större. Bolaget anser att det kan vara en risk att bli alltför 
dominerad av en specifik bank, andra banker och intressenter kan se illa på detta. Fördel med 
att anlita bankerna är att de har kontakt med många investerare och att banken kan 
marknaden. Bankens ansvar är att tillföra kunskap om aktiemarknaden in i bolaget. 
  
D5 anser att banken har ett visst ansvar vid urval av investerare vid en börsintroducering men 
att ansvaret ligger på båda parterna. Bolaget anser vidare att bankens ansvar tar slut när 
bolaget noteras, banken har inget inflytande över ägarbilden enlig D5.  
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5 ANALYS 
Vår analys bygger på intervjuerna med respondenterna och på den framtagna teorin. Vi har 
valt att i analysen bygga en kommunikationsmodell över huvudaktörerna. Detta för att kunna 
visa huvudaktörernas kommunikationsmönster inför och efter börsintroduceringen och 
jämför bolagen mot varandra samt för en diskussion kring empirin och teorin.  
 
5.1 Inledande diskussion 
Alla investerare skall ha tillgång till samma information samtidigt, tolka den lika och agera 
rationellt samt vara nyttomaximerande. Ifall alla investerare hade tillgång till all 
värderelevant information och förstår dess konsekvenser så behövs inga speciella möten 
mellan investerare och bolaget. Bara själva anordnandet av investerarmöten till vilket särskild 
investerare bjuds in tyder på att den effektiva marknadsteorin inte fungerar tillfredställande. 
 
Effektiviserar investerarmötena marknaden då det enbart är en liten grupp investerare som 
har tillträde till mötena. Dessa investerare får eventuellt ett informationsförsprång om bolaget 
gentemot andra investerare. Det skall enligt regler inte framkomma ny information på dessa 
möten, enligt respondenterna förklaras enbart skeenden på dessa möten så att investerarna 
förstår vad som händer. Men investerarna vill även genom mötena känna att den information 
som släppts stämmer. Ifall det krävs möten för att förklara skeenden och övertyga investerare 
är informationen som först släpptes är ofullständig eller svårtolkad, investerare klarar inte av 
att tolka informationen rätt eller litar inte helt på informationen. Även detta betyder att den 
effektiva marknadsteorin inte stämmer på flertalet punkter och att investerare är bias. Vid 
investerarmöten finns alltid risken att ny kurspåverkande information framkommer enligt 
(Samtliga Banker). 
 
Vad som talar för Effektiv marknadsteori är att investerarna försöker genom investerarmöten 
skaffa mer information för att eftersträva ett rationellt beslut. Men är det bara några enstaka 
investerare som får tag i ny information och denna information aldrig blir offentlig kommer 
inte aktiekursen att ändras och de kan inte kapitalisera på sitt informationsövertag (Fama, 
1998). Även att bolagen har långsiktiga och kortsiktiga investerare visar att investerarna inte 
är nyttomaximerande eller tänker inte i en bestämd tidsperiod. 
 
Flertalet av Effektiv marknadsteori antaganden förefaller nu allt mer orealistisk och därmed 
blir Behavioural Finance mer intressant. Då vissa investerare förefaller tolka informationen 
olika och vissa söker mer information genom investerarmöten för att ta köp och sälj beslut. 
Nu förefaller Soros (1994) antaganden intressanta om att aktiepriset inte är en passiv 
reflektion av de underliggandevärdena i ett bolag utan mer en kombination av 
underliggandevärden den underliggande trenden och prevailing bias från marknadens aktörer. 
 
Aktörerna på den finansiella marknaden tolkar information olika och agerar därmed olika, 
därför är det av stor vikt att kommunicera på rätt sätt till aktörerna. Bolagen arbetar med 
bankerna som en kommunikationslänk mellan bolagen och investerarna, för att anordna 
investerarmöten, detta för att tillgodose investerare med information. 

5.2 Banken � En kommunikationslänk 
Bankerna är en kommunikationslänk mellan bolaget och dess investerare. Bankerna har visat 
sig ha olika roll inför och efter en börsintroducering. Inför börsintroduceringen har bankerna 
en central roll, de kan den finansiella marknaden, de har erfarenheter av börsintroduceringar 
och de har kontakterna med investerarna. Både detaljhandelsbolagen som bankerna menar att 
vid valet av bank vid börsintroducering, sker valet efter en offerförfrågan (Bank B och Bank 
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C), däremot valde D3 att frångå offertförfrågan utan valde den bank de tidigare gjort affärer 
med bl a för att bolaget har väldigt goda relationer till banken. Samtliga detaljhandelsbolag 
menar att det inte är den direkta kostnaden för börsintroduceringen som är avgörande för 
valet av bank. Det finns många andra faktorer som är mycket viktigare. Bank B, Bank D och 
D4 menar att faktorer som gedigen kunskap, tillgången till olika investerare, track-records 
(hur det gått för andra bolag vid en börsintroducering) och hur bra analys och analytiker, 
projektledare och projektgruppen banken har. 
 
Efter börsintroduceringen agerar de olika detaljhandelsbolagen i olika utsträckning i 
användandet av bankernas tjänster. Fyra av detaljhandelsbolagen arbetar idag tillsammans 
med banker i frågor angående investerare. D1 är undantaget och arbetar inte med banker när 
det gäller anordnandet av IR-aktiviteter, utan bara med de olika bankernas analytiker. D2 har 
planer att i framtiden anordna sina investerarmöten helt själv. 
 
Bankernas intresse i att vara kommunikationslänk mellan investerare och bolagen är 
courtagetintäkter från investerarna när de handlar samt förtjänster på anordnandet av 
börsintroduceringar (Samtliga banker och detaljhandelsbolag). För bankerna är det viktigt att 
göra en så pass bra introduktion som möjligt. Detta kommer troligtvis att skapa mer 
introduktionsjobb åt banken och nöjda investerare, vilket betyder större intäkter (Bank B). 
Den största anledningen av att vara kommunikationslänk är att bankens analytiker skall ha 
god tillgång till bolaget och kunna ge bankens kunder (investerare), en så bra analys som 
möjligt (Bank C). Bank B menar på att investerarna oftast väljer att göra sina affärer med den 
bank som haft hand om börsintroducering, detta eftersom de anses ha den bästa kunskapen 
om bolaget. 
 
Bankerna anordnar investerarmöten även efter en börsintroducering mellan bolagen och 
investerare. Denna tjänst är kostnadsfri för bolagen. Bolagen betalar alltså ingen avgift till 
bankerna för dessa. Kostnaderna som uppstår för bolagen är den egna personalen, flygresor 
och all annan tid bolaget måste avsätta för Roadshows (samtliga banker och 
detaljhandelsbolag). Bankernas syfte med att anordna dessa investerarmöten är att 
marknadsföra sig själva och bolaget gentemot investerarna. Bankerna utgår ifrån att dessa 
möten leder till ökad handel från investerarna och därmed ökar bankens courtageintäkter 
(Bank C).  
 
Bankerna väljer ut investerare till mötena med bolagen eller de investerare som efterfrågar 
möte med bolaget, problem som uppstår är att bolaget bara träffar investerare från bankens 
kontaktnät och inte alla potentiella investerare på den finansiella marknaden.  
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5.3 Huvudaktörerna 

 
 
I vår studie har vi funnit att det finns fem stycken huvudaktörer, Professionella investerarna, 
Privata investerare, Banken och dess analytiker, de lokala bankkontoren och Bolaget. Vi vill 
med denna modell visa hur dessa aktörers kommunikationsmönster. Denna modell kommer 
att användas som en kommunikationsmodell. Vi vill med avsnitten Kap 5.4 Inför 
börsintroducering och Kap 5.5 efter börsintroducering visa att kommunikationsmönstret 
förändras efter att börsintroducering av bolaget skett.  
 

5.4 Inför börsintroducering 

 
Modell 9 bygger på den tidigare modell 8, modellen är nu utökad med hur kommunikationen 
ser ut mellan de olika aktörerna. Det sker två typer av kommunikation i modellen. Pil med 
symbolen  innebär att investerare segmenterats och budskapet anpassats efter mottagaren. 
Pil utan symbol innebär att ingen segmentering, eftersom ingen kommunikation sker med 
investerare.  

Lokala 
bankkontor 

Privata 
Investerare 

Professionella 
Investerare 

 
Bank och dess 

analytiker 

 
Bolaget 

Modell 9: Kommunikation inför IPO 

Segmentering 

Kommunikation 

Kommunikations-
kanal 

Källa: Egen, 2006 

Lokala 
bankkontor 

Privata 
Investerare 

Professionella 
Investerare 

 
Bolaget 

Bank och dess 
analytiker 

Modell 8: Huvudaktörerna 

Källa: Egen, 2006 
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Den kommunikation som sker mellan aktörerna är tvåvägskommunikation, ibland är t ex 
bolaget sändaren av informationen och ibland är bolaget mottagaren av informationen. Enligt 
Eriksson (2002), Larsson (2001), Falkheimer (I Larsson, 2002), Marcus och Wallace (1997) 
börjar bolagen satsa mer på metoder där mottagarna ges större utrymme att ta initiativ till 
kommunikation, detta grundar de på att det inte fungerar längre med envägskommunikation 
och övertalningsförmågan. Det förfarandet som sker med kommunikationen är olika för 
aktörer. När kommunikation sker till de två investerartyperna sker det först en segmentering 
av aktören, vem ska motta informationen? Det är av stor vikt att välja hur informationen ska 
utformas för att den ska kunna uppfattas på önskvärt sätt av mottagaren. Sändaren måste ta 
hänsyn till att mottagaren alltid påverkas; i viss utsträckning; av heuristiks och bias. Därför 
ska den kommunicera med asymmetrisk information för att kunna uppnå önskvärd effekt från 
mottagaren. När detta är gjort sker kommunikationen till mottagaren, men innan har sändaren 
valt att välja vilken typ av kommunikationskanal informationen ska skickas igenom. Enligt 
Edenhammar (2001), Marcus och Wallace (1997), Gowthorpe (2004) och Jones & Xiao 
(2004) finns det fem typer av kommunikationskanaler, samtliga bolag arbetar i någon form 
med de fem kommunikationskanalerna. Samtliga bolag sköter den ekonomiska 
rapporteringen, pressreleaser och mediekontakter som krävs av dem.  
 
 
5.4.1 Val av investerare 
Bankerna menar att det är viktigt att välja ut rätt mix av investerare till bolagen vid en 
börsintroducering (Bank A. Bank B och Bank D). Alla bolag är olika, beroende på struktur 
och bransch och därför går det inte att dra någon generell slutsats om hur en bra ägarstruktur 
ska se ut för bolag (Bank A, Bank B, Bank D och Coyne & Witter 2002). Ett bolag bör ha 
både Långa-, medel-, kortsiktiga investerare, Aktiva/passiva investerare, Institutionella 
aktörer, Förmögna privatpersoner, Mindre bolag/fondbolag och Privatpersoner enligt 
Bank A. Coyne & Witter (2002), Wärneryd, 2001; Wood & Zaichkowsky (2004) och Clark-
Murphy & Soutar (2004) menar samtliga att det finns en rad olika investerartyper ute på 
marknaden och att informationen måste anpassas till specifik investerartyp. Bank B och 
Coyne & Witter (2002) menar att en orsak till detta, är att det är dyrt att, förutom den 
lagstadgade informationen, kommunicera ut annan information till investerarna  
 
Bank A menar vidare att bolagen inte vill ha för många likadana investerare i bolaget, detta 
kan skapa oönskad volatilitet. Coyne & Witter (2002), Wärneryd (2001), Wood & 
Zaichkowsky (2004) och Clark-Murphy & Soutar (2004) delar samma åsikter som Bank A, 
att bolag bör anpassa sin information till aktiva/passiva och kortsikta/långsiktiga investerare. 
Coyne & Witter (2002) fortsätter och menar på att de viktigaste investerarsegmenten bolagen 
bör ta hänsyn till är de stora aktiva investerarna, de agerar ofta på marknaden och på grund av 
deras stora innehav påverkas bolagen kraftigt av deras agerande. Enligt Bank D är det de små 
investerarna t ex privata som är aktivare och handlar på dagligbasis och inte de stora 
institutionella investerarna. 
 
Samtliga banker säger att de finner investerare genom sina befintliga register eller genom 
sina dagliga kontaktnät. Bankerna menar då de stora institutionella investerarna. Bank A 
förtydligar sig genom att mena att på en sådan här nivå (Huvudkontorsnivån) sker bara 
handel med de stora institutionella aktörerna. Det är på regional nivå som handel med mellan- 
och småinvesterare sköts (Bank A). Flera av bankerna menar att det är viktigt att alla de stora 
institutionella aktörerna bjuds in vid seminarier, börsintroducering, eller andra 
investerarmöten. Detta för att de eventuellt skulle kunna bli en framtida investerare i bolaget, 
men bankerna menar också på att det är av vikt att blidka dessa aktörer eftersom de också är 
kunder till banken (Bank A). Enligt D3 agerar inte bolaget aktivt för att välja sina investerare 
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utan alla stora institutionella aktörer som är eller kommer kunna vara framtida investerare 
bjuds in till investerarmötena av banken. 
 
Vi har sett att samtliga banker arbetar aktivt tillsammans med detaljhandelsbolagen inför 
börsintroduceringen. Valet av investerare sker på liknande sätt hos samtliga banker, alla de 
institutionella investerarna bjuds, vi har också sett att det är bara en bank (Bank D) som aktivt 
kommunicerar med olika privata investerare inför en börsintroduktion. Bolagen påverkar 
bankernas segmentering av investerare i viss utsträckning, det händer att de efterfrågar viss 
specifik investerartyp. Samtliga banker menar att det sker två typer av segmentering, 
kommunikationen anpassas till investerarna och investerare väljs ut inför investerarmöten.  
 
Vi har också sett att samtliga banker och detaljhandelsbolag bedriver segmentering av 
investerarna. Bankerna säger att de bjuder in hela sitt kontaktnät till investerarmötena inför 
börsintroduceringar, men kontaktnätet i sig är en segmentering. Det är långt ifrån alla 
investerare på marknaden som tillhör detta kontaktnät. I detta kontaktnät är det enbart kunder 
(investerare) som aktivt bedrivit aktiehandel med banken. Samtliga banker säger att de 
marknadsför sitt budskap tydligare gentemot vissa specifika investerartyper för att i första 
hand attrahera dem. Bolagen bedriver också segmentering, de väljer ut vilka de vill träffa 
eller inte träffa på de olika investerarmötena (Bank B). 
 
5.4.2 Investerarmöten 
Både banker och detaljhandelsbolag menade att det finns flera olika typer av investerarmöten. 
De stora som urskilde sig var One to one-möten och Roadshows, men det sker också andra 
former av investerarmöten. Hur aktivt bolagen ägnade sig åt dessa investerarmöten skilde sig 
avsevärt. 
 
One to One-möten 
Coyne & Witter (2002) och Bank A anser att bolagen måste lyssna på intressenternas krav 
och tillgodose deras behov av information. Detta överensstämmer med denna typ (One to 
one-möten) av investerarmöten. One to one-möten sker hos bolagen och ute på 
investerarmöten. Enligt Edenhammar (2001) är det ett vanligt fenomen, att det är bankerna 
som anordnar dessa enskilda samtal. Inför börsintroducering är det bankerna som anordnar 
och sätter upp One to One-möten mellan bolagen och med olika investerare. Det sker väldigt 
sällan att bolagen påverkar urvalet av investerare, inför börsintroducering, men det händer. 
 
One to One-möten bedrivs för att förklara bolaget och dess olika skeenden (Bank A), genom 
att de gör detta minskar bolaget den asymmetriska information, heuristiks och bias, som 
lättare kan uppstå genom andra kommunikationskanaler. Robbins (1998) och Larsson (2001) 
menar på att personliga samtal är en bra kommunikationskanal, då meddelandet inte är 
rutinmässigt och kräver ett förtydligande. Larsson (2001) menar vidare att personliga samtal 
är den bästa och trovärdigaste kommunikationskanalen, men att andra trovärdiga 
kommunikationskanaler också kan vara tryckta nyhetstidningar ( Flanagin & Metzger, 2000; 
Marshall & WoonBong, 2003).  
 
Norberg (1996) menar på att mottagaren (investeraren) påverkas från flera olika aktörer och 
på ett sådant sätt att det kan uppstå asymmetrisk information. Grunig, Grunig och Dozier 
(2002) menar att asymmetrisk information både kan gynna bolaget och investeraren. Den 
asymmetriska informationen kan nyttjas för att uppnå önskad effekt från investeraren. 
Bolagen minskar risken med att information på något sätt kommer att kunna förvrängas i 
negativ riktning genom dessa enskilda samtal.  
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Flera studier har påvisat att människan påverkas av den information som är lättillgänglig, 
påverkande, påvisar kausalitet, ledig, liknande och överraskande (Gilovich, Griffin och 
Kahneman, 2002; Gowda, 1999; Lee & Marlowe, 2003). Studier har också visat att 
människan kan påverkas av bias i olika utsträckning (Cooper & Kaplanis, 1995; Haselton & 
Nettle, 2006; Hamberg, 2004; Kahneman & Riepe, 1998; Lev, Sarath och Sougiannis, 2004; 
Scheinkman & Xiong, 2002; Tvede, 2002; Kahneman & Tversky, 1979).  
 
Bolagen kan också vid dessa möten övervinna eller nyttja investerarnas heuristiks och bias, 
som kan uppstå. Dessa heuristiks och bias kan inte helt uteslutas, men tar bolagen hänsyn till 
asymmetrisk information, heuristiks och bias, och nyttjar dem på ett bra sätt, kommer de att 
kunna förklara skeenden hos bolagen på ett sådant sätt att de uppnår önskat agerande från 
investeraren (Coyne & Witter, 2002; Wärneryd, 2001; Wood & Zaichkowsky, 2004; Clark-
Murphy & Soutar, 2004). 
 
Roadshows 
Samtliga banker säger att de arbetar med Roadshows, det sker alltid i samband med 
börsintroducering. Bolagen arbetar på likadana sätt när det kommer till Roadshows i samband 
med börsintroducering, de använder sig av bankerna för att åka runt och presentera bolaget 
för intressanta och intresserade investerare.  
 
Övriga Möten 
I samband med börsintroducering sker det också andra former av investerarmöten. Detta kan 
vara lunchpresentationer anordnade av bankerna, vid dessa tillställningar kan One to one-
möten också anordnas. 
 

5.5 Efter börsintroducering 

 
 
Modell 10 är en beskrivning av kommunikationsmönstren mellan huvudaktörerna efter en 
börsintroducering. Modell 10 visar att efter börsintroduceringen är bolagen aktivare i sitt 
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kommunicerade till investerarna, då de tidigare var passiva inför börsintroducering. Bolagen 
sköter efter börsintroducering direkt kommunikation till de olika huvudaktörerna, tidigare 
kommunicerade bolaget bara med en huvudaktör, nu kommunicerar bolaget istället med tre 
huvudaktörer. Hur aktivt denna kommunikation bedrivs av bolaget efter börsintroduceringen 
varierar mellan olika bolag. Enligt Bank B beror det på hur aktivt arbeta bolagen vill bedriva 
med Investor Relations. Bank B rekommenderade sina bolag att fokusera på 
kärnverksamheten istället, vilket stämmer in på bolag D1 och D5. Arbetet med Investor 
Relations minskar efter börsintroduceringen men samtliga bankerna anordnar Roadshows, 
One to one-möten eller andra investerarmöten också efter börsintroducering. Tre av bolagen 
fortsätter att anlita bankerna i anordnandet med investerarmöten. Ett av de tre bolagen menar 
på att de i framtiden har som mål att anordna Roadshows själva. Ett bolag anordnar bara 
investerarmöten om investerarna själva vänder sig direkt till bolaget och efterfrågar detta, 
samma bolag arbetar inte med bankerna vid anordnandet med investerarmöten. Ett annat 
bolag arbetar nästan enbart med Investor Relations vid kvartalsrapporteringar.  
 
Flera av bankerna har talat om att bolagens fördelar att anlita bankerna är att de har 
kontaktnäten som bolagen saknar. Bolagen kan bara se vilka deras nuvarande ägare är och 
inte deras potentiella. Därför kan det vara svårigheter för bolagen att själva anordna 
investerarmöten (samtliga banker och detaljhandelsbolag). 
 
5.5.1 Val av investerare 
Vi har tidigare sett att det finns flera olika investerartyper och att informationen måste 
anpassa till dessa (Coyne & Witter, 2002; Wärneryd, 2001; Wood & Zaichkowsky, 2004; 
Clark-Murphy & Soutar, 2004). 
 
De bolag som väljer att inte arbeta aktivt med att försöka påverka vilka som investerar i 
bolaget, kommer med all säkerhet få ett ökat antal investerare som är kunder hos den bank 
som anordnar investerarmötena. Eftersom bankerna som sagt finner sina investerare genom 
sina redan befintliga register eller sitt dagliga kontaktnät.  
 
Vi har sett att bolagen aktivt försöker påverka sina ägarstrukturer inför börsintroducering, 
men efter börsintroducering är det bara vissa bolag som försöker påverka sina ägarstrukturer. 
Idag är det bara två detaljhandelsbolag som aktivt försöker påverka sin ägarstruktur efter 
börsintroducering. Både D3 och D4 menar på att de vill ha investerare på hela marknaden 
och inte bara investerare som är kunder hos banken. 
 
5.5.2 Investerarmöten 
Efter börsintroducering sker det också samma typer av investerarmöten som inför 
börsintroducering, men bolagen kommunicerar nu oftare direkt med investerarna. 
  
One to one-möten 
Vi har sett att One to One-möten är ett bra redskap för att förklara skeenden, tillgodose 
investerarna med information, minska heuristiks och bias genom att kommunicera med 
asymmetrisk information ((Bank A, Wärneryd, 2001; Grunig, Grunig och Dozier, 2002;  
Coyne & Witter, 2002; Wood & Zaichkowsky, 2004; Clark-Murphy & Soutar, 2004). 
 
Efter börsintroduceringen agerar de bolagen på olika sätt. D3 och D4 tar inga egna initiativ 
till att bjuda in och genomföra egna enskilda samtal, utan förfrågningarna kommer från 
bankerna. I D1 får investerarna själva direkt kontakta bolaget, för att få tillstånd ett enskilt 
samtal, detta för att D1 inte använder bankerna som kommunikationslänk mellan bolaget och 
investerarna. Dessa One to one-möten sker i samband men också mellan kvartals-, och 
halvårsrapporteringarna. D2 gör som D1 och genomför dessa enskilda samtal mellan 



Henningsson & Wuolikainen   2006 
 

 49

presentationerna, skillnaden är dock att det är banken som får anordna dessa enskilda samtal 
för D2. D5 genomför inte enskilda samtal mellan sina kvartalsrapporter, utan slår ihop dessa 
förfrågningar om One to one-möten till kvartalsrapporteringarna och analytikerträffarna och 
genomför One to one-mötena då.  
 
 
Roadshows  
Roadshows sker alltid inför börsintroducering, men efter börsintroducering minskar dessa 
(Bank B). Detta beror på hur aktiva bolagen vill vara med att vara på Roadshows. Bank B 
rekommenderar mindre bolag (omsättning på ca 300 mkr/år) att fokusera på sin egen 
kärnverksamhet än att marknadsföra bolaget utåt gentemot investerare. Enligt Bank A är 
Roadshows efter börsintroducering mer nischade, gällande valet av investerare, detta för att 
begränsa Roadshows storlek.  
 
Enligt Bank C är det väldigt ovanligt att bolagen själva anordnar Roadshows, vilket förefaller 
korrekt, iaf enligt bolag D2, D3 och D4. Dessa bolag arbetar aktivt med Roadshows, men de 
låter bankerna arrangera dessa. Bolag D1 och D5 väljer att inte arbeta med Roadshows efter 
börsnoteringen. D1 menar att de får kritik för detta men de menar att de prioriterar att 
fokusera på verksamheten. D4 däremot menar att vid kommande Roadshows kommer flera 
banker att användas. Detta för att nå ut till flera investerare. D4 har även ambitionen att i 
framtiden anordna Roadshows själva. 
 
Övriga möten 
De Övriga mötena efter börsintroducering har utökats till kvartals-, och 
halvårsrapporteringar, samt seminarier. Det sker också fortfarande olika former av 
lunchpresentationer. Bolagens skiljer sig genom att D1 inte deltar i andra presentationer än de 
lagstadgade, men detta är som sagt deras policy, att ha en väldigt begränsad IR-verksamhet. 
De övriga bolagen är mer aktiva, D2, D3 och D4 är t ex med på olika seminarier men de är 
också ute och träffar Aktiespararföreningen regelbundet (representerar privatpersonerna). 
Samtliga bolag förutom D1 åker också ut till sina investerare ute i Europa och USA för att 
träffa dem. 
 

5.6 Fördelar och nackdelar � Bankerna som kommunikationslänk  
Både bankerna och bolagen har fördelar och nackdelar med att vara och ha bankerna som 
kommunikationslänk. 
 
Fördel för bankerna av att vara kommunikationslänken är att de generar kapital på 
börsintroduceringar och tillhörande courtageintäkter, om börsintroduceringen blir lyckad. Om 
däremot börsintroduceringen blir mindre lyckad kan detta få negativa konsekvenser för 
bankerna. Blir utfallet av en börsintroducering dåligt minskar investerarnas förtroende för 
banken och deras riskfaktor höjs mot banken. Detta påvisade McLain & Hackman (1999) i 
sin studie, att om riskfaktorn är låg har investeraren ett högt förtroende för bolaget (banken), 
dvs. ett kausalsamband finns mellan risk och förtroende (Ryan & Buchholtz, 2001; McLain 
& Hackman, 1999; Siegrist, Gutscher & Earle, 2005). Enligt Nielson, Kleffner & Lee (2005) 
har begreppet risk en väsentlig stor betydelse för hur investerarna ska uppfatta bankerna. 
Bankerna utsätter sig för en risk genom att de genomför olika börsintroducering. Ifall 
Prospektteorin stämmer är risken att bankerna får betala dyrt ifall de gör en misslyckad 
börsintroducering då investerarna uppfattar förluster som mer smärtsamma än vinster. Vidare 
anser prospektteorin att investerare är riskavert och bör därför vara mer negativt inställd nästa 
gång samma bank kommer med ett börsintroducering erbjudande.  
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Det är därför viktigt, för banken, att segmentera ut vilka investerare som ska få köpa i 
bolaget, detta för att kunna få en rätt mix av långsiktiga och kapitalstarka ägare.  
Fördelar för detaljhandelsbolag att anlita bankerna som kommunikationslänk är att de har 
kontaktnäten, de är kunniga om börsen och aktiemarknaden. Bankerna anordnar möten, 
Roadshows, de bokar alla flygresor, hotell, lokaler osv., vilket är resursbesparande för 
bolagen. 
 
Nackdelar för detaljhandelsbolag med att anlita bankerna som kommunikationslänk är att 
bolaget kan bli alltför dominerad av en specifik bank, att andra banker och intressenter kan 
bli missnöjda med detta agerande från bolagets sida. De menar att bolaget bara ägnar sig åt 
sin banks kunder och inte åt hela marknaden.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Bankerna har en påverkan på bolagens ägarstrukturer både inför en börsintroducering och 
efter en börsintroducering. Bankernas inflytande skiljer sig markant inför och efter 
börsintroduceringen, där bankernas roll i detaljhandelsbolagen inför börsintroducering är i 
stort sett lika, men att bankernas roll efter börsintroducering skiljer sig mellan de olika 
detaljhandelsbolagen. Bankerna är beroende av både investerare och bolagen, utan bolagen 
finns det inga aktier att erbjuda sina investerare och utan investerare vänder sig inga bolag till 
bankerna.  
 
Vår studie har visat att bankerna har en väldigt stor roll i kommunikationen mellan 
investerare och bolag. Bankernas roll som kommunikationslänk mellan investerare och bolag 
är som aktivast inför en börsintroducering, men att den avtar efter börsintroduceringen. Vår 
studie visar att inför börsintroducering sker en aktiv segmenteringen av investerare till 
bolagens ägarstrukturer av detaljhandelsbolag och banker. Bankerna är oftast den 
dominerande aktören av segmenteringen. Inför börsintroduceringen anordnar bankerna 
investerarmötena, vilket innebär att bolagen riskerar att till största delen träffa enbart bankens 
kunder, om bolaget inte efterfrågar specifika investerare som inte tillhör bankens kontaktnät.  
 
Bankernas intresse med att vara kommunikationslänken mellan detaljhandelsbolag och 
investerarna, är att investerarna genererar courtageintäkter på aktiehandeln med bolagets 
aktier. Därför är det viktigt för bankerna att skapa bra kontakt med bolagen och investerarna 
inför börsintroducering, vilket betyder de efter börsintroduceringen kan ha bättre tillgång till 
bolaget och därmed skapat större möjligheter att få anordna investerarmöten. Bankernas 
främsta intresse är bankens kunder, investerarna, det är investerarna som generar intäkterna 
efter börsintroduceringen. Det kan innebära att bankerna prioriterar investerarna före 
bolagen.  
 
Efter börsintroduktionen skiljer sig bolagen åt i sitt användande av bankerna som en 
kommunikationslänk mellan bolaget och investerarna. Hur bolagen väljer att arbeta med 
investerarmöten beror på bolagets policy. Modell 9 visar att bankernas roll som 
kommunikationslänk är central inför en börsintroducering, men att efter börsintroduceringen 
(Modell 10) är det bolaget som har den centrala rollen. Bolagen har då större ansvar att 
kommunicera med marknaden. Bankernas roll som kommunikationslänk minskar för 
samtliga bolag, men hur mycket det minskar varierar mellan bolagen. Studien visar att två av 
bolagen inte använder sig av bankerna, de anser att de ska fokusera på den egna 
verksamheten och inte marknadsföra bolaget till investerarna, det är bolagets resultat som 
räknas. De tre övriga fortsätter att till viss del använda sig av bankerna i anordnandet av 
investerarmöten.  
 
Efter börsintroducering sker ett passivt segmenterande från bolagen i valet av investerare, 
dvs. att bolagen inte själva är aktiva i urvalet av investerare till investerarmötena. Bolagen 
väljer inte ut vilka investerare de vill träffa på investerarmöten, utan de väljer mellan de 
investerare som direkt tar kontakt med bolaget och investerare som kontaktar bolaget via 
bankerna.   
 
Bolagen är beroende av bankerna inför en börsintroducering pga. bankernas kontaktnät och 
kunskap. Bolagen saknar idag ett eget välutbyggt kontaktnät till investerare. Bankerna har 
främst vid börsintroduceringen en väldigt stor påverkan på bolagens ägarstrukturer, därför är 
det viktigt för bolagen att välja rätt bank att arbeta med. Ett tydligt problem är att bankerna 
inte når ut med samma information till alla aktörer samtidigt, detta grundar sig på att det sker 
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en segmentering av investerare hos bankerna. Bankerna är olika bra, de når ut till olika 
investerare, de har olika kontaktnät. Detta är viktigt för bolagen att ta hänsyn till vid valet av 
bank både inför och efter börsintroducering. Därför kan det vara nödvändigt att använda sig 
av flera banker samtidigt för att nå ut till fler investerare. Det beror givet på bolagets policy, 
vad de vill ha för ägarstruktur. Ett exempel är att bolag D2 är intresserade av att ha många 
småsparare och därför bör de arbeta med B4, vars kontaktnät når ut till sådana investerare.  
 
Vi anser det vara konstigt att detaljhandelsbolagen och bankerna inte ser några risker för 
detaljhandelsbolagen med att låta bankerna anordna investerarmöten. Ifall bankernas 
antagande stämmer att de investerare som deltar på investerarmötena har större benägenhet 
att investera i bolaget än andra investerare, blir bankerna en aktör som indirekt styr bolaget, 
då bankerna anordnar investerarmötena och likaså segmenteringen av investerare till 
investerarmötena. Tre av bolagen i studien befinner sig i riskzonen att bankernas styr 
bolagets ägarstruktur. Det är viktigt att bolagen har en utarbetad policy om vilken 
ägarstruktur de vill ha i bolaget, därför att investerarna i bolaget har den yttersta interna 
beslutanderätten i bolaget. Idag har ingen av dessa bolag någon sådan uttalad policy.  
 
Inför börsintroduceringen hjälper banken till att skapa en önskad ägarstruktur men efter 
börsintroduceringen fortsätts inte detta arbete. Det finns heller inte några riktlinjer för 
samtliga bolag från dess ägare eller styrelse för ett sådant arbete. Det är besynnerligt att 
bolagen är noga med ägarstrukturen vid en börsintroducering men inte efter 
börsintroduceringen. Detta tyder på ett kortsiktigt tänkande i bolaget där ägarstrukturproblem 
bearbetas när det uppstår, istället för att försöka förebygga problemen. 
 
Bolagen bör ha god kunskap om vilka investerartyper de träffar på investerarmötena oavsett 
om de väljer att arbeta med bankerna eller att själva anordna investerarmöten. För att kunna 
kommunicera till investerare på ett sådant sätt att bolaget kan skapa en önskad ägarstruktur 
och därmed i större utsträckning påverka sin egen framtid.  
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
De bolag som inte reser runt på investerarmöten kan ses som bolag med låg riskfaktor och 
därmed har ett högt förtroende hos investerarna. Förutsatt att de kommunicerar ut genom de 
offentliga källorna tillräcklig information och förståelig information. Därmed sjunker 
riskfaktorn och investerarna behöver inte efterfråga investerarmöten för att fatta beslut. Bolag 
som reser runt på investerarmöten kan då ses som bolag med hög riskfaktor då de lägger ner 
mer tid för att kommunicera med investerarna för att sänka riskfaktorn. Att resa runt på 
investerarmöten eller få förfrågningar från på investerarmöten kan tyda på osäkerhet och att 
bolaget har en högriskfaktor hos investerarna. Avsikten med att delta i investerarmöten är att 
sänka riskfaktorn, problem är att riskfaktorn kan höjas hos dem som inte deltar i 
investerarmötena. 
 
Vi har i vår studie sett att bolagen är olika aktiva att anordna och delta i investerarmöten. 
Investerarmöten är kostsamma, bolagen är tvungna att avsätta resurser för att kunna 
genomföra investerarmöten. Investerarmöten tar idag upp en hel del tid från VD eller CFO 
egentliga arbete, att fokusera på kärnverksamheten. Behöver verkligen bolag arbeta med 
investerarmöten? Vad är alternativ kostnaden för bolagen med att delta och inte delta i 
investerarmöten? 
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BILAGOR       Bilaga 1 
 

• Vad är Er arbetsuppgift  på banken? 
 
• Hur länge har Ni arbetet på banken? 

 
• Hur stor är Er Corporate Governance-verksamhet och hur länge har Ni arbetet med Corporate 

Governance? 
 

• Vad anordnar Ni för IR-aktiviteter för detaljhandelsbolag?  
 
• Definiera Roadshow/investerarmöten. Hur ofta utförs Roadshows, seminarier, 

investerarmöten? vid bestämda datum/händelser? 
 

• Hur ska en bra ägarstruktur se ut? 
- Vilka olika investerartyper ska det finnas och storlek på innehavet? 
-  Varför ska den se ut så? 
- Kan man säga att det finns något typiskt ägarförhållande i detaljhandelsbolag?  
- Finns det något visst mönster? 
 

• Hur sköter bankerna urvalet (segmentering) av investerare till detaljhandelsbolag t ex 
�Roadshows�?  

- Hur hittar bankerna sina Investerare? 
- Hur vet bankerna just vilken specifik investerare som är intressant för bolaget?  
- Hur vet bankerna att investeraren är intresserad av just det specifika bolaget?  
- Finns det något speciellt detaljhandelssegment, med investerare som främst har 

intresse i detaljhandeln. 
- Hur kommunicerar Bankerna med investerarna? 
 

 
• Bedriver detaljhandelsbolag någon egen segmentering, när det gäller IR? 

- Har de några egna önskemål om vilka investerare de vill ha i sina bolag? 
 

• Hur går valet av bank tillväga vid en börsintroducering? Är det offertförfrågan, trogen kund 
eller redan existerande kund? 

 
• Om bolaget använder sig av flera banker vid en börsintroducering för att värdera och 

fastställa en bra introduktionskurs, använder sig bolaget av en bank eller flera banker vid 
försäljning av aktierna?  

o Hur går uppdelningen av aktierna till, vem får vad? 
 

• Vad är Bankens vinst/intresse i förmedlingen mellan bolag-investerare? (I anordnandet av  
t ex Roadshows osv.)  

 
• Investerare som inte har depå hos er men köper aktier i ett bolag som har konto hos Er, vem 

får courtaget? Ni eller investerarens bank? (Privata/förmögna investerare) 
- Om inte Ni får courtaget vad finns det då för intresse att bjuda in denna investerare på tex. 

Roadshowsmöten. 
- Vad finns det för skillnader (differentiering) av courtaget?  
- Vid stora försäljningar av aktieposter, hur stor procent har ni på aktieomsättningen och hur 

flödar dessa pengar 
 

• Vad är bankens ansvar gentemot bolaget och investerarna? 
- Vid en börsintroducering och efter? 

 
• Vad tar banken för risker genom att de är en länk mellan investerare och bolag? 
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• Minskar bolagens behov av hjälp, med IR, från bankerna? (Går det att se ett mönster?) 
- Finns det specifika bolag det minskar hos? Varför minskar behovet av hjälp från just dessa 

bolag? (Mönster).  
- Finns det skillnader mellan detaljhandelsbolag och andra bolag. 
- Om/när behovet av hjälp minskas, vilken sorts hjälp som bolagen fortfarande vill ha av 

banken. 
 
 

• Går det att dra några generella slutsatser om att Detaljhandelsbolag behöver mer hjälp vid 
börsintroduktion och efter introduktionen? Att detaljhandelsbolag har sämre kunskap om 
börsen och hur Investor relations ska skötas. 

 
• Vad ser du att detaljhandelsbolag har för fördelar/nackdelar med att låta bankerna sköta 

Roadshows och andra investerarmöten? 
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INTERVJUGUIDE � BOLAG    Bilaga 2 
 

• Vad är Er arbetsuppgift i bolaget? 
 
• Hur länge har Ni arbetet i bolaget? 

 
• Hur stor är Er IR-verksamhet och hur länge har Ni arbetet IR? 

 
• Vad har Ni för IR-aktiviteter i bolaget? 
 
• Definiera Roadshow/investerarmöten. Hur ofta är ni på Roadshows, seminarier, 

investerarmöten? vid bestämda datum/händelser? 
 

• Hur gick valet av bank tillväga vid er börsintroducering? Var det offertförfrågan, trogen kund 
eller redan existerande kund? 

 
• Om ni använder er av flera banker vid en börsintroducering för att värdera och fastställa en 

bra introduktionskurs, använder ni er av en bank eller flera banker vid försäljning av 
aktierna?  

 
• Vad ser Ni för fördelar/nackdelar med att banken är en länk mellan investerare och bolaget, 

för Er? 
 
• Hur anser ni att en bra ägarstruktur se ut? 

- Vilka olika investerartyper ska det finnas och storlek på innehavet? 
-  Varför ska den se ut så? 

 
• Banker hjälper Er vid urvalet (segmentering) av investerare till bolaget tex. �Road shows�?  

- Arbetar Ni aktivt för att påverka denna segmentering? 
- Har Ni några synpunkter eller önskemål på hur ägarstrukturen kommer att se ut? 
- Hur stor del hjälper bankerna Er i Ert arbete med Investor Relations? 

 
• Betalar ni banken för deras hjälp med IR-aktiviteter (Road shows, investerarmöten)?  

 
• Hur stort ansvar anser ni att banken har gentemot Er att Ni får �bra� investerare i Er 

ägarstruktur? 
 

• Har Ert behov av hjälp från bankerna minskat efter börsnoteringen? 
 
 
 

 
 
 


