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 I 

Sammanfattning 
 

 

Författare:  Emma Andersson & Mattias Schödin  

Handledare:  Maria Smolander  

Titel:  Investor Relations  En studie av svenska medicintekniska företag  

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att genomföra en deskriptiv studie och skapa 

djupare förståelse för hur svenska, nyligen börsnoterade medicinteknikföretag 

arbetar med Investor relations och hur detta arbete återspeglas i en effektiv 

aktiemarknad. Samt att undersöka hur de utvärderar effekterna av sin IR-

verksamhet.  

Metod:  Genom en kvalitativ studie söker denna uppsats svar i intervjuer med 

börsnoterade medicintekniska företag, samt i teorier som behandlat möjligheten 

för rationella investeringar och utformningen av en effektiv marknad. 

Resultat:  Den kapitalkrävande bransch som medicinsk teknik utgör har troligen påverkan 

på hur kommunikationen och informationsspridningen är utformad då alla 

respondenterna använder Investor Relations på liknande sätt. Företagen själva 

anser att det företag som lyckas övertyga investerare om att deras produkter har 

störst samhällsnytta även kommer att vinna kampen om kapitalet. Trots hård 

konkurrens om kapital och förståelsen över vikten av Investor Relations görs 

inga omfattande utvärderingar av arbetet. Anledningen är främst att det tar för 

mycket tid och att tillvägagångssätten är diffusa. Utifrån denna studie placeras 

den medicintekniska branschen inom vad Fama definierade som den halvstarkt 

effektiva marknaden. 

Nyckelord:  Börsnotering, Investor relations, IR, Medicinsk teknik, Medtech.  
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Abstract 
 

Authors:  Emma Andersson & Mattias Schödin 

Supervisor:  Maria Smolander 

Title:  Investor Relations - A study of Swedish companies in medical technology. 

Purpose:  The purpose of this study is to investigate how Swedish companies in medical 

technology that has gone though IPO’s in recent years use Investor Relations 

and how it’s reflected on an efficient stock market. The study also investigates 

how the companies evaluate their work with Investor Relations. 

Method:  The study is of a qualitative nature and is based on phone interviews with five 

companies. This essay seeks answers in these interviews and comparisons with 

established theories about investing and market efficiency. 

Result: The field of medical technology requires large amounts of capital and this seems 

to influence the way companies form their Investor Relations based on the face 

that all the companies in this study work more or less in the same way. The 

companies argue that the company with the best idea and who seems to be the 

most interesting wins the fight over investor’s capital. This strategy seems to be 

valid in this industry since most investors don’t seek out fast turnovers and 

profits but invests in long term. Despite fierce competition over capital and an 

understanding of the importance of a functioning Investor Relations little effort 

is put to evaluate the work regarding IR. Mainly due to its seen as a waste of 

time and unclear direction of how to carry out such evaluations. Based on the 

empirical work of this study the stock market of companies in medical 

technology is placed under the definition of a semi-strong market established by 

Fama.   

Keywords:  IPO, Investor relations, IR, Medical technology, Medtech 
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Begreppsdefinition 
 

CEO – Förkortning för Chief executive officer vilket är den engelskspråkiga motsvarigheten 

till vad som i Sverige kallas verkställande direktör. 

CFO – Förkortning för Chief financial officer vilket är den engelskspråkiga motsvarigheten 

till vad som i Sverige kallas ekonomichef. 

CMO – Förkortning för Chief marketing officer vilket är den engelskspråkiga motsvarigheten 

till vad som i Sverige kallas marknadsföringschef. 

Externt kapital – All form av finansiering som företagen tar in utifrån. Exempelvis nytt kapital 

i from av banklån, riskkapital eller andra typer av skulder till långivare. 

Implantat – ”en produkt, oftast en medicinteknisk sådan, som för medicinsk eller 

odontologisk behandling förs in i kroppen eller fästs vid den”
1
 

Internt kapital – All form av kapital som genereras av företaget. Exempelvis vinster. 

In vitro – ”Term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är 

gjorda i reaktionskärl, provrör, odlingsskål e.d., dvs. i en konstgjord miljö och inte 

i en levande kropp”
2
 

IR – Förkortning för Investor Relations. 

Life Science  Ett samlingsnamn som grupperar områdena medicinsk teknik, läkemedel samt 

bioteknik under en gemensam kategori. 

                                                           
1 Implantat. http://www.ne.se/lang/implantat, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-21. 
2 In vitro. http://www.ne.se/lang/in-vitro, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-21. 
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Medicinsk teknik – Är enligt lagen (1993:584) ”en produkt som enligt tillverkarens uppgift 

ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor: 

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning, 

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, 

eller 

4. kontrollera befruktning.” 

Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av 

farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel är den dock 

inte en medicinteknisk produkt.”
3
 

Ortopedi – ”Kunskapsområde och medicinsk specialitet som omfattar sjukdomar, 

missbildningar och skador i skelettet och lederna, främst sådana problem som 

kan behandlas kirurgiskt. Till de viktigaste ingreppen hör kirurgisk behandling 

av benbrott och inoperation av artificiella leder ”
4
 

 

Respiration – Medicinsk term för andning. 

                                                           
3 SFS 1993:583, Lagen om medicintekniska produkter, Stockholm, Justitiedepartementet.  
4 Ortopedi. http://www.ne.se/lang/ortopedi, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-21. 
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1. Inledning 
Under detta avsnitt presenteras bakgrund samt problembakgrund för att orientera läsaren i 

ämnet. Dessa avsnitt följs sedan av en sammanfattande problemformulering, 

undersökningsfrågor samt syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller innovativa medicintekniska lösningar 

inom vård och omsorg. Landet utgör endast 0,5 % av den medicintekniska marknaden i 

världen, men står för omkring fyra procent av marknadens globala omsättning. Den 

medicintekniska branschen är en av få i Sverige som har ett positivt nettoexportförhållande. 

Sedan början av 2000-talet har Sveriges export av medicinteknisk utrustning ökat från knappt 

15 miljarder kronor till strax under 24 miljarder kronor år 2012. Under år 2012 stod implantat 

och ortopediska produkter ensamt för 35 % av det totala exportvärdet, följt av övriga 

medicinska instrument på 27 % och in vitro diagnostiska produkter på motsvarande 16 %. 

Samtidigt ökade antalet anställda inom branschen från 21’600 till 22’600 personer mellan åren 

2007-2011. Stora produktområden utöver implantat av alla dess slag, så är produkter för in 

vitro diagnostik och medicinska instrument bland annat utrustning för röntgen och strålning 

samt respiration.
5
 Inom branschen sägs det att inom 18 månader har en medicinteknisk produkt 

utvecklats, förändrats eller ersatts vilket ger incitament för vilken kapitalkrävande bransch 

medicinteknik är.
6
 Framför allt om branschen skall kunna upprätthålla den positiva tillväxt som 

funnits under 2000-talets början. 

Swedish Medtech, branschorganisationen för de svenska medicintekniska bolagen, menar att 

de svenska medicinteknikbolagen behöver ett bättre innovationsklimat. Bland annat måste 

tillgången på riskvilligt kapital öka och både den privata och offentliga sektorn bör utveckla 

ett ledarskap som uppmuntrar innovation.
7
 Idag finns det närmare 600 stycken 

medicintekniska i företag i Sverige med minst fem anställda och en nettoomsättning 

motsvarande minst 1 miljon kronor.
8
 Företag som i allt större utsträckning drivs som 

börsnoterade företag.  

                                                           
5 Swedish Medtech, Medtechbranschen i siffror, 2013, s.1 
6 Swedish Medtech, Branschen, Om branschen, 2014.  
7 Lifescience Sweden, Utmaningar för svensk medicinteknik, 2011 
8 Swedish Medtech, Medtechbranschen i siffror, 2013, s.1 
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Allt eftersom marknaden växer och allt fler företag noteras på börsen växer även investerares 

behov av information om aktörerna på marknaden för att kunna genomföra rationella 

placeringar av sina tillgångar. Ur detta behov av information växte fältet investor relations 

fram under senare delen av 1900-talet.  

Då allt fler företag söker sig till börsen ökar konkurrensen om såväl kapital som en plats i 

media. Idag är kampen om kapital hård och en mångmiljonindustri har utvecklats där 

professionella kommunikationsexperter ska hjälpa företaget att vinna kampen om 

investerarna.
9
 Ett företag som inte är börsnoterat har svårare att finna nya investerare, då 

möjligheten är tämligen liten för potentiella investerare att granska företaget och därmed 

reducera investeringsrisken. Genom inträde på börsen blir företaget mer uppmärksammat av 

allmänheten och informationsasymmetrin mellan företag och investerare minskar.
10

 

Om ett företag, oavsett dess storlek, är i behov av kapital måste de vara beredda att 

konkurrera om det. För att konkurrera om kapital på ett framgångsrikt sätt, måste företaget 

vara beredd på att klart, kraftfullt, ärligt och skickligt demonstrera för investerarna de faktorer 

om sig själva som indikerar att en investering i dem är motiverat.
11

 

Kommunikationsspecialister menar att ju bättre ett företag är på att delge sin 

företagsinformation, desto lägre risk är det för investerarna att göra en dålig investering då de 

har tillgång till information och därmed ökar investerarnas intresse för företaget.
12

 

De traditionella tillvägagångssätten för att kommunicera potentiella investerare är via investor 

relations, hädanefter förkortat IR. National Investor Relations Institute, NIRI, definierar sedan 

2003 IR enligt: 

”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”
13

      

                                                           
9 Edenhammar et al, Investor relations i praktiken, 2001 s.64 
10 Hamberg, Strategic financial decisions, 2004, s.322-323 
11 Marcus & Wallace, New dimensions in Investor Relations: Competing for capital in the 21st century, 1997, 
s.14 
12 Farragher, Kleinman, & Bazaz, Investor relations, 1993, s.21  
13 NIRI, Definition of investor relations, 2003. 
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IR har sitt huvudsakliga syfte i att hjälpa företag konkurrera på kapitalmarknaden genom 

informationsspridning till marknadens intressenter. Detta då information om företaget är 

grundläggande för att bygga förtroende hos investerare och minska deras riskuppfattning. 

Genom en kontinuerlig kommunikation med marknaden kan informationsasymmetrin 

reduceras vilket resulterar i att god IR kan mätas i ett ökat marknadsvärde, ett aktiepris som 

reflekterar företagets prestation samt en ökad likviditet för företagen då fler är villiga att 

investera.
14

  

Ett framgångsrikt IR-program kommunicerar tre egenskaper om företaget till investerarna på 

marknaden:  

- Resultat och andra mått på sunda finanser 

- Ledningens förvaltning av företaget 

- Företagets långsiktiga planer och strategier
15

 

 

Resultat 

Resultat och andra finansiella mått representerar avkastningen på en investering. Emellertid 

åskådliggör resultat snarare det förflutna än framtiden. Det viktiga i de finansiella 

prestationerna är i vilken grad de kan planlägga företagets förmåga att fortsätta generera 

vinster i framtiden, samt i vilken utsträckning de finansiella resultaten tillsammans med andra 

faktorer bidrar till ett företagsvärde.
16

  

Det finns ingen teoretisk grund för vilka nyckeltal som är bäst för investerarnas 

beslutfattningsprocess.
17

 Enligt undersökningen ”A multivariate analysis of industrial bond 

ratings” av Pinches och Mingo presenteras finansiella nyckeltal utifrån 7 faktorer: avkastning, 

finansiell hävstång, kapitalomsättning, kortfristig likviditet, kassa, lageromsättning samt 

fordringsomsättning. Många av nyckeltalen är korrelerade med varandra och investerare har 

därmed mycket finansiell information att se över inför ett investeringsbeslut. Genom 

börsintroduktion görs dessa nyckeltal offentliga och möjliggör granskning av flera företag. 
18

 

                                                           
14 Marcus & Wallace, New dimensions in Investor Relations: Competing for capital in  the 21st century,  
1997, s.1 
15 Marcus & Sherwood, New dimensions in Investor Relations: Competing for capital in the 21st century, 
1997, s.15 
16 Marcus & Sherwood, New dimensions in Investor Relations: Competing for capital in the 21st century, 
1997, s.15 
17 Chen & Shimerda,  An empirical analysis of useful financial ratios, 1981, s.54 
18 Chen & Shimerda,  An empirical analysis of useful financial ratios, 1981, s.56 



 

 4 

Ledning 

Ett företags förmåga att agera framgångsrikt är en funktion av de enskilda chefernas 

förvaltning av företaget. Det är inte bara talang, intelligens och klarsynthet som måste återges 

om ledningen, utan även dess förmåga att se företaget, branschen och ekonomin. Ledningen 

måste ta hand om de dagliga problemen och komma fram till långsiktiga lösningar.
19

  

Planer och strategier 

När det gäller företagets planer handlar det om deras långsiktiga strategier. Vart är företaget 

på väg och vad är dess mål? Är planerna realistiska i förhållande till bransch, marknad och 

ekonomi? När dessa enheter förstås och återges till det finansiella samhället så kan företaget 

framgångsrikt konkurrera på kapitalmarknaden. 
20

 

Robert Kennedy och Mollie Wilson, 1978, undersökte vad medlemmarna i NIRI ansåg vara de 

primära målen med IR i företagen, där resultaten visade att skapande av förståelse samt ökat 

intresse av företaget var principiellt viktigast för ett lyckat IR-program. Att bistå investerare 

med kunskap om företaget gör det därmed lättare att projicera strategierna, som i sin tur ökar 

investerarens intresse. 
21

 

För att locka investerare krävs det därmed att företagen kan sticka ut ur mängden och vinna 

investerarnas förtroende.  

                                                           
19 Marcus& Wallace, New dimensions in Investor Relations: Competing for capital in the 21st century, 1997, 
s.15 
20 Marcus & Wallace, New dimensions in Investor Relations: Competing for capital in the 21st century, 1997, 
s.15f 
21 Kennedy & Wilson, Are investor relations programs giving analysts what they need?, 1980, s.64 
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1.2 Problembakgrund 

Under det senaste decenniet har börsen världen över attraherat många företag som tidigare 

inte var börsnoterade. Anledningarna är många men de främsta är otvivelaktigt tillgången till 

kapital och möjligheten till tillväxt som fått privata aktörer att notera sina bolag på börsen.  

Den medicintekniska branschen är en kapitalkrävande bransch, främst på grund av 

produkternas komplexitet och korta livslängd. I huvudsak kan företag i behov att kapital 

finansiera sin verksamhet på två olika sätt. Antingen genom intern finansiering då 

verksamheten finansieras av företagets egna vinster eller genom att företaget vänder sig till 

kapitalmarknaden för extern finansiering. För en investerare som saknar tidigare erfarenhet av 

den medicintekniska branschen kan branschen ofta uppfattas som utmanande. Likväl kan 

företagsledningen ha problem med att kommunicera med marknaden om deras produkters 

potential och värde. Detta leder till negativa effekter när de medicintekniska företagen 

försöker finansiera verksamheten med externt kapital. Samtidigt finns det idag närmare 600 

stycken medicintekniska i företag i Sverige varav allt fler väljer att notera sig och vänder sig 

till börsen för att finna investerare. I takt med att allt fler aktörer träder in på 

kapitalmarknaden ökar vikten av att sticka ut ur mängden och synas för att kunna locka 

investerare.  

 

Markus och Wallace menar att företag på börsen får det lättare att låna kapital från banker och 

attrahera ytterligare investerare. De menar att på grund av att de börsnoterade företagen lyder 

under striktare redovisnings- och informationsregler vilket ökar deras trovärdighet.
22

  

 

Ross et al framhäver däremot nackdelar med börsnotering då dessa bolag även lyder under 

regler som kräver en större öppenhet med ekonomisk information.
23

 

 

I takt med bildandet av dagens informationssamhälle där Internet och smartphones nu kan 

räknas som var mans egendom ökade även hastigheten med vilken information sprids. Ur 

detta fenomen och med det snabba informationsutbytet sprids rykten och falsk information 

snabbt. Kimmel menar att många kommunikationsforskare förutspådde att med den nya 

tekniken så skulle ryktesbildning minska tack vare att det skulle göra det möjligt att förtydliga 

oklarheter och missförstånd.  

                                                           
22 Marcus & Wallace, New dimensions in Investor Relations: Competing for capital in  the 21st century, 1997, 
s.9 
23 Hillier et al, Corporate finance,  2013, s.791f 
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Så blev inte fallet utan Kimmel anser att rykten fortsätter att cirkulera men inte på grund av 

informationsbrist, utan på grund av att individen ständigt överöses av ny information. Vidare 

argumenterar Kimmel för hur snabbt och effektivt dessa rykten avspeglar sig på bolagets 

aktiekurs och den aktivitet med vilket aktierna handlas.
 24

 Om inte företagen aktivt engagerar 

sig i relationen med marknaden utan informationsflödet läggs i händerna på media kan de 

skriva vad de vill, vilket sällan gynnar företaget och investerarnas förtroende. Därför måste 

företagen på börsen, enligt Kimmel, aktivt engagera sig i ”trovärdig public relations” – med 

andra ord aktivt styra informationsflödet från, och om företaget.
25

 

 

För att värdera ett företag och deras aktier finns idag i huvudsak två olika metoder; teknisk 

respektive fundamental analys. Den fundamentala analysen baseras på företagets 

fundamentala information, det vill säga information rörande företagets eget kapital, resultat 

och utdelning. Genom att analysera denna typ av information ämnar en potentiell investerare 

att estimera en motsvarande aktiekurs. Den tekniska analysen utgår istället från grundtanken 

att det aktuella aktiepriset motsvarar det rätta värdet och att detta värde inte kan estimeras 

utifrån företagens fundamentala information.
26

 Med grundtanken att det för stunden aktuella 

aktiepriset är det rätta, och att fundamental information inte kan påverka detta värde, ger en 

teknisk analys bara kunskap om hur aktierna ”ser ut” på väldigt kort sikt. Enligt Roberts 

resulterar detta i att investerare som genomför fundamentala analyser generellt sett är mer 

långsiktiga i sina analyser.
27

  

 

Slovic et al menar att analytiker kan komma fram till olika svar vid sina analyser av företag på 

grund av att de inte prioriterar samma informationskällor och även tolkar denna information 

olika.
28

 Feldman och March menar att stora delar av den information som en potentiell 

investerare samlat in inte har någon större betydelse roll för beslutsfattandet. De menar att 

mänskliga begränsningar istället ger upphov till olika värderingar och beslut.
29

  

                                                           
24 Kimmel, Rumors and the Financial marketplace, 2004, s.134ff 
25 Ibid 
26 Hansson & Högfeldt, Finansiell ekonomi: Tre grundläggande principer, 1988, s.635ff 
27 Roberts, Stock-market “patterns” and financial analysis: Methological suggestions, 1959,  s.1ff 
28 Slovic et al, Analyzing the use of information in investment decision making:  A methodological proposal, 
1972, s.283ff 
29 Feldman & March, Information in organizations as signal and symbol, 1981, s.171ff 
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Chang et al erkänner IR som en grundläggande nödvändighet för börsnoterade företag för att 

marknadens aktörer skall kunna agera rationellt baserat på företagens interna information. 

Vidare hävdar de att ett effektivt IR-program förstärker företagets exponering på 

kapitalmarknaden, förbättrar marknadens anseende om företaget, ökar finansanalytikers 

bevakning av företaget och att de därmed ägnas mer uppmärksamhet av institutionella 

investerare. Via dessa konkreta fördelar kan i sin tur kostnaden för eget kapital sänkas 

samtidigt som förmågan att attrahera externt kapital ökar.
30

 För att behålla sina befintliga 

investerare samt locka nya torde därmed de medicintekniska företagen ligga i framkant 

gällande IR och utvecklingen av IR. Med denna uppsats ämnar författarna att undersöka just 

hur svenska medicintekniska företag arbetar med IR för att vinna kampen om investerarnas 

kapital, samt hur de utvärderar sitt arbete med IR. Med bakgrund till den tidigare forskningen 

inom företagsvärdering ämnar författarna att även undersöka hur de medicintekniska 

företagens arbete med IR påverkar investerares möjligheter att genomföra fundamentala 

respektive tekniska analyser. 

1.3 Undersökningsfrågor 

Med denna problembakgrund ämnar författarna till denna studie att undersöka hur svenska 

nyligen börsnoterade medicintekniska förhåller sig till IR med hjälp av följande 

frågeställning:  

 På vilket sätt arbetar svenska, börsnoterade medicintekniska företag med IR för 

att nå ut till marknadens intressenter? 

 Hur påverkar företagens arbete med IR möjligheterna till att värdera företaget 

med hjälp av teknisk respektive fundamental analys?  

 Hur utvärderar företagen sitt arbete med IR? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur svenska, nyligen börsnoterade 

medicinteknikföretag arbetar med Investor relations för att behålla de befintliga investerarna 

samt inleda samarbete med nya investerare. Samt hur företagen väljer att utvärdera effekterna 

av sin IR-verksamhet.  

                                                           
30 Chang et al, Does Disclosure Quality via Investor Relations Affect Information Asymmetry?, 2008, s.388 
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1.5 Avgränsning  

Som tidigare nämnts består den medicintekniska branschen i Sverige utav närmare 600 

stycken bolag varför en avgränsning till populationens omfattning behövde genomföras. 

Studie avgränsas därför till medicintekniska företag baserade i Sverige och som börsnoterats 

under 2000-talet.  

1.6 Disposition 

I uppsatsens följande kapitlet beskrivs uppsatsens metod och metodkritik.  

Kapitel tre, ”Teoretisk referensram”, beskriver de vetenskapliga teorier som uppsatsens 

undersökning grundas på och som ligger till grund för analys- och resultatdelen. Samt den 

tidigare forskning som genomförts inom området investor relations. 

Den empiri som samlats in till uppsatsen redovisas i kapitel fyra och följs av analys och 

resultat som presenteras i kapitel fem. Uppsatsens slutsatser presenteras i nästkommande 

kapitel, 6, och i kapitel 7 ges förslag om vidare forskning.  
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2. Metod 
Under detta avsnitt kommer uppsatsens metod samt hur datainsamlingen gott till väga att 

presenteras. I metodavsnittets avslutning diskuteras tillförlitligheten och trovärdigheten i den 

insamlade datan.  

2.1 Forskningsstrategi  

Då det sedan tidigare finns begränsad forskning kring IR i den medicintekniska branschen 

valdes kvalitativa intervjuer för att skapa en ökad förståelse och lättare fånga upp 

respondenternas åsikter. Författarna till denna uppsats anser att en kvantitativ ansats inte varit 

lämplig då denna avser att fånga empiriskt material av mer statistik karaktär. Den kvalitativa 

forskningen är i sin natur induktivistisk, konstruktionistisk och tolkande.
31

 Inom den 

kvalitativa forskningen finns flera olika metoder: etnografi och deltagande observationer, 

fokusgruppmetoden, samtals- och diskursanalys samt olika typer av intervjuer. 

Eftersom den undersökningsdesign som valts är en så kallad tvärsnittsdesign med en analys av 

hur fem stycken svenska medicintekniska företag på aktiemarknaden förhåller sig till IR anser 

författarna att det vore olämpligt med en metod hämtad ut etnografi och deltagande 

observationer, då dessa metoder kräver observationer som varar under en längre tid och av ett 

enda fall eller situation.
 32

 Inte heller fokusgrupper ansågs lämpligt då denna metod grundar 

sig på intervjuer i grupp.
33

 Detta på grund av att det inte är möjligt att samla alla respondenter 

från respektive företag till ett och samma tillfälle och där genomföra intervjun. Även 

samtalsanalys eller diskursanalys ansågs olämpliga då dessa metoder har fokus på hur språket 

fungerar.
34

 Basen för studien utgörs därför av semi-strukturerade intervjuer. Med den semi-

strukturerade intervjun får den intervjuade personen stor frihet att formulera sina svar 

samtidigt som intervjuaren kan ställa ytterligare frågor som anknyter till något som den 

intervjuade personen har sagt.
35

Utifrån en intervjuguide med detaljerat motiv genomfördes 

därefter telefonintervjuer med de individer som ansvarade för respektive företags IR-arbete.  

                                                           
31 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2010, s.591 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Ibid 
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Huvudmotivet till valet av telefonintervjuer som insamlingsmetod grundar sig främst på 

företagens geografiska spridning från Lund i söder, Göteborg i väst och Uppsala i öster.  

Fördelen med denna typ av intervju är att kontakten sker direkt med respondenten vilket ger 

möjlighet för intervjuaren att vara reaktiv. Missförstånd kan därmed direkt redas ut, 

sonderande frågor kan användas och ett gemensamt engagemang kan ge en upplevelse av 

responsivitet som kan höja intervjuinnehållets kvalitet. Mycket tack vare att människor lättare 

uttrycker sig genom tal än skrift. I detta avseende har telefonintervjuer ett övertag mot andra 

distansmetoder som till exempel e-postintervjer och kvantitativa metoder som enkäter. 

Människor tenderar även att vara mer villiga att genomföra telefonintervjuer än andra former 

av distansintervjuer vilket reflekteras i att mer data kan samlas in som är direkt kopplad till 

kvaliteten.
36

 Detta i kombination med att kvantitativa metoder som enkäter och 

surveyundersökningar tenderar att ha låg svarsfrekvens ansågs telefonintervjuer vara en 

lämpligare metod för denna studie.
37

  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Studien grundas på data insamlad både genom intervjuer och skriftliga källor. Primärdata har 

samlats in via telefonintervjuer. Ett etiskt krav för telefonintervjun är att respondenterna 

samtycker till och förstår vad som förväntas av dem. Av denna anledning måste de som 

kontaktas tillfrågas om när och var det är bäst att kontakta dem för intervjun samt hur lång tid 

intervjun beräknas ta.
38

 Av denna anledning kontaktades respondenterna på respektive företag 

i början av mars månad för att boka tid för intervju i slutet av april. Inför intervjun 

kontrollerades att den inbokade tiden fortfarande passade samtidigt som respondenterna fick 

ta del av en kopia av intervjuguiden.  

I sin natur är telefonintervjuer mer strukturerade än andra typer av intervjuer.
39

 I den 

strukturerade intervjuformen får alla respondenter samma frågor, i samma ordning och i 

samma formulering.
40

 Denna strukturerade form gör dokumentering av intervjun lättare 

samtidigt som de går fortare att genomföra.
41

  

                                                           
36 Graham, Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande, 2008, s.143 
37 Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2009, 
s.43f 
38 Graham, Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande, 2008, s.145 
39 Graham, Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande, 2008, s.144 
40 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2010, s.595 
41 Graham, Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande, 2008, s.144 
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För att uppnå en maximal genomskinlighet och tydlighet i forskningsprocessen behövs så lite 

omväxling som möjligt i intervjuerna. Därmed kan strukturerade intervjuer användas till 

storfördel. Det underlättar även sammanställning, analyser och jämförelser i den data som 

samlats in.
42

  

2.3 Litteratursökning 

Sekundärdata har främst hämtats ur litteratur som sökts upp med hjälp av databaserna Google 

Scholar, JSTOR, Emerald Insight, Diva, Landstinget Sörmlands bibliotekskatalog, 

bibliotekskatalogen OPAC över Eskilstuna Statsbibliotek och motsvarande OPAC-tjänst över 

Mälardalens högskolas bibliotek. Viss sekundärdata har även hämtats från respektive företags 

egna hemsidor samt branschorganisationen Swedish Medtechs hemsida. Sekundärdatan utgör 

i denna studie underlag för analys och tolkning av den insamlade primärdatan som presenteras 

empirin. 

2.4 Urval 

Urvalet för denna studie innebär att endast en person från respektive företag kommer att 

intervjuas. I valet av personer att intervjua föreföll det sig naturlig att söka sig till de personer 

på respektive företag med position som Communications director eller motsvarade. På de 

företag där VD eller CEO haft IR-ansvar har kontakts sökt med honom eller henne. Genom ett 

slumpmässigt urval ur Nyemissioner.se listning över medicintekniska företag kontaktades 23 

företag i ett första skede med en förfrågan om de var villiga att delta i denna studie. Även 

antalet 23 stycken företag var slumpmässigt. På grund av låg svarsfrekvens genomfördes 

ytterligare två utskick á fem företag vardera. Totalt har därmed 33 företag tillfrågats om att 

medverka i studien. Dessa utskick resulterade i fem genomförda intervjuer vilka presenteras i 

kapitel 4 Empiri. På begäran av majoriteten av respondenterna i studien har deras namn samt 

vilket företag de representerar anonymiserats. 

                                                           
42 Alvesson, Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet, 2011, s.20 
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2.5 Trovärdighet 

Studiens trovärdighet anses vara god, då den genomgått deltagarvalidering där varje 

intervjurespondent fått möjligheten att granska studien. Hela forskningsprocessen finns 

redovisad och författarnas egna värderingar och inriktningar har inte påverkat studiens 

genomförande. Ett mått av skepticism bör hållas mot svaren och de data som respondenterna 

givit, då möjligheten finns att de svarat utifrån social önskvärdhet.  

2.6 Metodkritik 

Problemen med telefonintervjuer är starkt kopplat till dess fördelar, nämligen att intervjuaren 

har direktkontakt med respondenten men att han eller hon inte kan se personen som 

intervjuas. Därmed går alla ickeverbala aspekter av kommunikationen förlorade. Aspekter 

som kan noteras vid en intervju ansikte mot ansikte. Dessa rör främst kroppsspråk, 

gestikuleringar och den medmänskliga kemin som skapar motivation och intresse i ett samtal 

ansikte mot ansikte.
43

  

Andra problem som identifierats inom den samhällsvetenskapliga forskningen rörande 

strukturerande intervjuer inkluderar bland annat skevhet eller svarstendenser och problem 

med att egenskaper hos intervjuarna kan styra respondenterna i deras svar.  

Skevhet i svaren                

Andra forskare hävdar att den strukturerade intervjun ligger till grund för svarsskevhet eller 

svarstendenser som definieras som ”en irrelevant men förhållandevis vanlig källa till variation 

i respondenternas sätt att svara”. Några av de problem som förekommer i dessa skevheter är 

ja- och nejsägare samt social önskvärdhet. Ja- och nejsägare behandlar tendensen att vissa 

respondenter följsamhet håller med om alternativt tar avstånd från en uppsättning frågor eller 

påståenden.
44

 Då denna studies intervjuer helt uteslutit ja- och nej frågor torde denna 

problematik vara minimal. Social önskvärdhet behandlar problematiken med att respondenten 

vill ge positiv bild av sig själv, eller av vad som anses socialt önskvärt. Hur respondenten 

väljer att svara på frågorna styrs med andra ord av vad som upplevs som socialt önskvärt.
45

 

Detta är en problematik som inte kan utesluta i denna studie då respondenternas svar 

reflekterar företaget i fråga. En ökad insikt om att intervjurespondenterna bara ger flyktiga 

och aktsamma svar har gjort forskare mer medvetna om denna problematik och att de ha 

begränsad kontroll över intervjusvaren.  

                                                           
43 Graham, Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande, 2008, s.144 
44 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2010, s.157f 
45 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2010, s.157f 
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En påföljd av detta är att upprepade intervjuer med samma individer genomförs för att 

förbättra kontakten, intervjusituationen och ge respondenten möjlighet att reflektera över sina 

tidigare svar.
46

 Genomförandet av upprepade intervjuer med samma respondenter kommer 

varken författarna till denna uppsats eller respondenterna på företaget att hinna med inom 

tidsramarna för denna studie. 

2.7 Källkritik 

Uppsatsen grundar sig på både primärdata i form av telefonintervjuer och sekundärdata 

hämtad från böcker samt vetenskapliga artiklar. Båda dessa källor måste mötas med viss kritik 

och granskning. För den primära datan innebär det i första hand ett kritiskt bedöma den 

insamlade informationen utifrån social önskvärdhet som diskuterats ovan. I valet av 

sekundärdata har användandet av granskade vetenskapliga artiklar varit av stor vikt. Samtidigt 

måste viss skepticism riktas mot dessa då ingen är baserad på den svenska marknaden och inte 

eller på medicintekniska företag. Överlag anser författarna att tillgången till forskning om 

företag inom medicinsk teknik är låg och att relevant data från sådana studier ej varit 

tillgänglig.     

                                                           
46 Alvesson, Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet, 2011, s.21 
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3. Teoretisk referensram 
Under detta avsnitt presenteras den litteratur och de teorier som ligger till grund för 

analyskapitlet samt författarnas slutsatser. Under avsnitt 3.4 ges även en genomgång av 

metoder för företagsvärdering. Under avsnittet ”Tidigare forskning” kommer ett utdrag av 

tidigare forskning inom området IR att presenteras. 

Författarna till denna uppsats ämnar besvara frågan om hur svenska, medicintekniska 

börsnoterade företag arbetar med IR och hur det utvärderas. I detta arbete kommer författarna 

att analysera de medicintekniska företagen utifrån finansiell teori med utgångspunkt från den 

effektiva marknadshypotesen, fundamental- och teknisk analys samt noteringsavtalet för alla 

börsnoterade aktiebolag. Slutligen hämtas även signaleringsteori ur området behavioral 

finance. 

3.1 Effektiva marknadshypotesen  

Om historiska priser kunde användas för att förutspå framtida prisförändringar så skulle 

investerare göra lätta vinster. Men på kompetitiva marknader varar inte lätta vinster 

över tid. Om investerare försöker dra fördel av information om historiska priser, 

kommer priserna justeras omedelbart tills det att de överlägsna vinsterna försvinner. 

Detta innebär att historiska priser kommer att jämföras med nutidens aktiepriser, inte 

morgondagens priser. Prismönster kommer inte längre existera och prisförändringar i 

en period kommer vara oberoende av prisförändringar i en annan period. 
47

 

 

På den ideala marknaden kan företagen fatta rätt ekonomiska beslut, då priserna ger 

korrekta signaler för resursfördelning. Fama beskriver att en effektiv kapitalmarknad 

finns då aktiepriset fullkomligt reflekterar all tillgänglig information.
48

 

Kapitalmarknadens effektivitet har hittills inte specificerats utan baseras på antagandet 

att förhållandet av marknadsbalansen beror på förväntade avkastningar.
49

 En effektiv 

marknad skapar händelser som tyder på att priser överreagerar på information, men i en 

effektiv marknad är det lika vanligt förekommande att priserna under reagerar på 

information som överreagerar. Om händelserna lika frekvent skapar underreaktion som 

överreaktion, är de förenliga med en effektiv marknad. 
50

  

                                                           
47 Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, 2000, s.358  
48 Fama, Efficient Capital markets: a review of theory and empirical work, 1970, s.383-417 
49 Ibid 
50 Fama, Market efficiency, long-term returns, and behavioural finance, 1998, s.329 
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Den effektiva marknadshypotesen har konsekvenser för både investerare och företag då 

priserna omedelbart reflekterar information, därmed bör investerarna endast förvänta 

sig en normal avkastning. Undanhållande av information hjälper inte investerarna då 

priserna kommer justeras innan investerarna hinner handla. Företag bör och andra sidan 

förvänta sig ett rättvist värde för de värdepapper de säljer. 
51

 

Marknaden svarar direkt på den tillgängliga information och viss information kan påverka 

aktiekursen snabbare än annan information. För att kunna hantera graden av marknadsrespons 

delas in informationen in i tre klasser: historisk prisinformation, tillgänglig offentlig 

information, samt privat information. Effekten av informationens inverkan på priserna 

utvärderas i 3 olika styrkor av den effektiva marknaden. 
52

 

Svagt effektiv marknad  

En kapitalmarknad är svagt effektiv då den endast innehåller information om historiska 

aktiepriser. Empiriska resultat visar att historiska priser inte kan användas för att göra 

vinstdrivande beslut för framtiden. Historiska värden kan inte ge indikationer på hur 

framtidens priser kommer att te sig, utan priset kommer att variera med tiden.
53

 

Halvstark effektiv marknad 

Marknaden ses som halvstark om priset reflekterar all historisk information samt all offentlig 

tillgänglig information. Den halvstarka effektiviteten kräver inte bara att marknaden är 

effektiv med respekt för historisk prisinformation utan för all information som finns 

tillgänglig för offentligheten. I en halvstark effektiv marknad kommer priserna justeras direkt 

då information görs offentlig, såsom ny delårsrapport eller förslag av förvärv.
54

  

Starkt effektiv marknad   

En stark effektiv marknad finns då priset reflekterar all historisk information, all tillgänglig 

offentlig information samt all privat information i den meningen att ingen individ har högre 

förväntad avkastning än andra på grund av att denne har monopol på viss information. Den 

starkt effektiva marknaden är tämligen extrem och ger ingen korrekt beskrivning av världen. 

Den bör istället ses som ett riktmärke för betydelsen av att bedöma avvikelser från 

marknadens effektivitet. 
55

 

                                                           
51 Hillier et al, Corporate finance, 2nd edition, 2013, s.353 
52 Ibid 
53 Fama, Efficient Capital markets: a review of theory and empirical work, 1970, s.401 
54 Fama, Efficient Capital markets: a review of theory and empirical work, 1970, s.405 
55 Ibid 
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3.2 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen 

Ursprungligen formulerades signaleringsteorin i ett försök att förklara den 

informationsasymmetri som råder på arbetsmarknaden men kom senare att appliceras inom 

andra områden, inklusive företagens frivilliga redovisning av information. Med tillämpning 

inom företagsredovisning föreslår signaleringsteorin att på grund av den 

informationsasymmetri som råder på marknaden kommer företag som anser sig vara ”bättre” 

än konkurrenter att signalera detta till marknaden för att locka investerare. Företag kan enligt 

teorin göra detta genom att frivilligt släppa mer information till marknaden är vad lagar och 

regler kräver. På ett liknande sätt kan undanhållande av information vara en signal i sig. 

Emellertid kommer företag, enligt signaleringsteorin, att göra mer information tillgänglig för 

att visa att de är ”bättre” än konkurrenterna. Därmed kommer företag att publicera all positiv 

information om företaget och dess egenskaper för att maximera deras egenintressen. 

Managers kommer därför genom informationsspridning ge marknaden signaler för att 

försäkra sig om att företaget inte undervärderas.
56

 Tillgången på information om företaget 

anses därmed direkt avspeglas i företagets aktievärde.    

Grossman-Stiglitz paradox 

Hittills har fördelningen av information bland marknaden aktörer tagits för given och 

informationen har bedömts skilt från marknadens priser. Om vissa aktörer på marknaden 

emellertid har tillgång till bättre information finns det anledning att aktivt söka ny 

information. Om information finns fritt tillgängligt kan vi även anta att den delas likvärdigt 

mellan marknadens aktörer. Ponera istället att tillgången på information har ett pris. Det är då 

möjligt att anta att aktörer samlar in information till den grad att kostnaderna motsvarar nyttan 

av informationen. Om dessa upplysta aktörers agerande nu reflekterar marknadens pris torde 

det vara fördelaktigt för övriga aktörer att dra sina slutsatser baserat på dessa priser istället för 

att själva bekosta insamlandet av informationen. Därmed har ingen aktör incitament att bära 

kostnaden för att samla in informationen.
57

 Då ingen aktör är villig att bära denna kostnad kan 

priserna på marknaden inte fullständigt reflektera tillgången på information.  

Detta är den så kallade Grossman-Stiglitz paradoxen, uppkallad efter de två forskare som 

formaliserade den 1980. Paradoxen menar att om priserna på marknaden reflekterar tillgången 

på information så finns ingen anledning att samla in informationen – aktörerna behöver bara 

fokusera på priserna.  

                                                           
56 Campbell et al, Voluntary disclosure of mission statements in corporate annual reports: Signaling what 
and to whom?, 2001, s.71 
57 Bailey, The economics of financial markets, 2005, s.71 
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Endast om priserna inte fullständigt reflekteras av tillgången på information finns incitament 

att spendera resurser på att samla in information.
58

 Grossman och Stiglitz menar att: 

”because information is costly, prices cannot perfectly reflect the 

information which is available, since if it did, those who spent resources to 

obtain it would receive no compensation” 
59

 

Tillämpning i studien 

Utifrån de medicintekniska företagens åsikter om, och villighet att dela information med, 

marknaden ämnar författarna till denna studie att försöka placera marknaden utifrån Famas 

definitioner om svag, halvstark och stark effektiv.   

3.3 Noteringsavtalet 

Aktiemarknaden kontrolleras genom en mängd lagar och regler som alla börsnoterade företag 

är skyldiga att följa. Huvuddelen av dessa lagar och regler ämnar garantera att all handel sker 

på lika villkor för att där igenom bygga upp en trovärdig aktiemarknad som får aktörernas 

förtroende.
60

 

Genom det så kallade noteringsavtalet regleras alla börsnoterade företags 

informationsskyldigheter gentemot börsens aktörer.
61

 Grundbulten i avtalet är att tvinga alla 

noterade företag att ge alla marknadens aktörer tillgång till all kurspåverkande information 

vid samma tillfälle. Ett måste för att handeln skall kunna ske på lika villkor. Noteringsavtalet 

omfattar således bestämmelser för vad företagen måste hålla marknaden informerad om, hur 

denna information skatt offentliggöras och när detta skall ske.  Grundregeln är att ny 

information som påverkar kursen genast måste offentliggöras till marknaden. I praktiken 

innebär det att företagen måste hålla marknaden informerad med hjälp av kvartalsrapporter, 

årsredovisningar, bokslutskommunikéer och andra viktiga rapporter och beslut. Dessa måste 

offentliggöras via pressmeddelanden till minst två etablerade nyhetsbyråer, tre rikstäckande 

dagstidningar, börsen samt läggas ut på bolagets hemsida där all offentliginformation från 

minst de senaste tolv månaderna skall finnas tillgänglig.
 62

  

                                                           
58 Bailey , The economics of financial markets, 2005, s.72 
59 Grossman & Stiglitz, On the Imopssibility of Informationally Efficient Markets, 1980, s.405. 
60 Aktiespararna, Regler, 2010 
61 Edenhammar et al, Investor relations i praktiken, 2001, s.49 
62 Edenhammar et al, Investor relations i praktiken, 2001, s.50 
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Ett krav från Stockholmsbörsen är att alla noterade bolag skall ha en egen hemsida där all 

offentliggjord information måste finnas tillgänglig i minst 3 år med undantag för finansiella 

rapporter, t.ex. årsredovisningar, som måste finnas tillgängliga i minst 5 år.
63

 Även företagets 

aktuella bolagsordning skall finnas tillgänglig på hemsidan.
64

 

I avtalet finns även strikta förbud mot att selektivt lämna information till personer utanför 

företaget: 

”Information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka 

värderingen av bolagets noterade fondpapper får inte annat än i 

särskilda fall lämnas på annat sätt än genom offentliggörande”. – 

Stockholmsbörsens noteringsavtal, bilaga 1, punkt 1. 

Dessa särskilda fall kan exempelvis gälla information som en enskild avdelning på en bank 

behöver för att genomföra olika prospekt åt företaget.
65

  

Tillämpning i studien 

Med utgångspunkt i de krav som noteringsavtalet ställer på de börsnoterade företagen genom 

riktlinjer för den legala kommunikationen som företagen måste offentliggöra ämnar 

författarna undersöka huruvida företagen känner sig tvingade att lämna ut information som de 

emellertid helst behållit själva eller offentliggjort vid ett senare skede. Som ett komplement 

till noteringsavtalet behandlar signaleringsteorin den information som företagen släpper 

utöver den de är tvingade till. Utifrån denna teori ämnar författarna undersöka vilken 

information företagen offentliggör för att visa sina fördelar gentemot konkurrenter och 

därmed försöker vinna investerarnas kapital. 

                                                           
63 Nasdaq OMX Stockholm, Regelverk för emittenter, 1 januari 2014, s.28 
64 Stockholmsbörsens noteringsavtal 2003, bilaga 1, punkt 2. 
65 Edenhammar et al, Investor relations i praktiken, 2001, s.51 
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3.4 Värderingsteori  
För investerare föreligger ett behov av att värdera ett företag inför deras placering av 

sitt kapital, vilket kan göras genom teknisk eller fundamental analys. En fundamental 

analys syftar till att bestämma det fundamentala värdet på ett företags aktie utifrån 

allmänt tillgänglig information, medan teknisk analys baseras på historisk information. 

66
 

Teknisk analys syftar till att dra slutsatser om en akties framtida utveckling genom att 

utgå från aktiens historiska utveckling. Det finns många olika metoder för att göra en 

teknisk analys där de flesta metoder utgår från aktiediagram där syftet är att identifiera 

kursformationer som kan ge indikationer på om aktien är övervärderad eller 

undervärderad. Då denna analysform kräver historisk data, kan den ej appliceras på 

företag som inte sedan tidigare är börsnoterade. Dessutom ger inte den tekniska 

analysen en egentlig värdering, utan snarare en prognos över hur aktiens marknadspris 

kommer utvecklas från den nuvarande nivån. 
67

 En av de mest betydande och 

paradoxala utvecklingar inom finansiell teori de senaste åren, är den starka utmaningen 

för fundamentala analyser att bidra till och skapa lönsamma investeringsbeslut.
68

 En 

fundamental analys är en metod för att få en förståelse för observerade fenomen, såsom 

ekonomisk- och branschstatistik, finansiella nyckeltal m.m. Denna förståelse används 

sedan för att bedöma och påverka beteenden.
69

  

Fundamental analys är ett koncept som ofta nämns inom såväl praktiken som 

litteraturen om hur tillgången på information kopplas till investeringsbeslut. Enligt flera 

studier är den fundamentala analysen den vanligaste värderingsmetoden. Analysen 

innebär ett sökande efter egenvärden – värden på eget kapital som kan fastställas 

genom analys av exempelvis inkomster, utdelningar, kapital struktur och 

tillväxtpotential. En viktig aspekt av dessa egenvärden är de ska fastställas utan att 

marknadens prissättning blandas in.
70

  

 

                                                           
66 Nilsson et al, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.15 
67 Ibid 
68 Bernstein, In defence to fundamental investment analysis, 1975, s.57-61.  
69 Spooner, Origin of fundamental analysis, 1984, s.79-80 
70 Hellman, Investor Behavior, 2000, s.35 
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Den fundamentala analysen syftar till att bestämma värdet av ett företag eller en aktie 

genom en noga utvärdering av viktiga nyckeltendenser.
71

 Här är 

redovisningsinformation, såsom företagets nuvarande vinst och förväntningar om 

framtida vinster, av stor vikt för att fullgöra analysen. 

Den fundamentala analysen är i sin tur indelad i fyra huvudmoment: strategisk analys, 

redovisningsanalys, finansiell analys och värdering, där de tre första huvudmomenten 

utgör basen av värderingen. 
72

 

Strategisk analys  

Strategisk analys ämnar identifiera de vinstdrivande faktorerna i ett företag, samt de 

huvudsakliga riskerna med företagets verksamhet. Strategisk analys utvärderar den 

bransch som företaget är verksam inom, samt de strategier som företaget har eller ska 

genomföra för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag i branschen.
73

 

Strategisk analys karakteriseras som den viktigaste delen inom fundamental analys 

eftersom den försäkrar att den fastställda värderingen baseras på realistiska antaganden. 

Den strategiska analysen ger stöd åt investeraren att fokusera på det väsentliga inför en 

investering i ett företag och utgör en viktig informationskälla för de utsikter som 

beskrivs över företagets framtida förmåga att skapa vinster.
74

 

Redovisningsanalys              

Redovisningen syftar till att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av företagets 

verksamhet under en viss period. Genom identifiering av poster i företagets 

årsredovisning som har utrymme för flexibilitet kan utomstående analytiker uppskatta 

huruvida siffrorna i redovisningen återspeglar företagets prestation och finanser. En 

viktig del av redovisningsanalysen är att justera poster i såväl balansräkningen som 

resultaträkningen för att hitta eventuella förvanskningar. Är redovisningsanalysen väl 

genomförd är det lättare att bedöma trender och framtida utveckling med hjälp av olika 

nyckeltal.
75

 

                                                           
71 Lev & Thiagarajan, Fundamental information analysis, 1993, s.190-215 
72 Nilsson et al, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.21 
73 Nilsson et al, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.22. 
74 Ibid 
75 Ibid 
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Antagandet att ett karakteristiskt P/E-tal existerar i varje företag är vanligt bland 

aktievärderingsanalyser.
76

 Nya studier om vinsttillväxt över tid har däremot skapat 

tvivel angående historiska vinsters förmåga att kunna förklara skillnader i P/E-tal. 

Anledningen är att framtida tillväxt är svårt att förutse eller att investerare baserar sina 

antaganden på annan information än historisk tillväxt. P/E-tal må vara av stort intresse, 

men lite är känt om hur talet beter sig över tiden eller betydelsen av de faktorer som 

påverkar dess beteende. Skillnader i förväntad tillväxt är den främsta förklaringen för 

skillnader i P/E-tal. 
77

  

Enligt tidigare undersökningar finns det ett direkt samband mellan IR-aktiviteten och 

täckningen av den finansiella sektorn. Undersökningen visade att företag med IR-

program hade fler analytiker som följde deras aktie än företag utan IR-program.  

Det framgick även att ju fler analytiker som följde ett företag, desto högre P/E-tal hade 

företaget. Enligt undersökningen fanns inga andra faktorer för det ökade P/E-talet än 

just IR. 
78

 

Finansiell analys  

Den finansiella analysen ska utvärdera företagets historiska utveckling utifrån finansiell 

information, samt bedöma företagets framtida prestation. Det är viktigt att den 

finansiella analysen är effektiv och systematisk det vill sägs attfå nyckeltal används 

men att de används på ett korrekt sätt. Detta då det är svårt att dra slutsatser om 

informationsmängden är allt för stor.
79

 

Det sista steget i den fundamentala analysen är den faktiska värderingen av företaget. 

Främst nyttjas två metoder inom värdering: substansvärdering och 

avkastningsvärdering. Substansvärdering utgår från företagets befintliga skulder och 

tillgångar, medan avkastningsvärdering utgår från framtidsprognoser. Här uppskattas 

värdet genom en nuvärdesberäkning av till exempel utdelningar eller kassaflöden. 
80

 

                                                           
76 Beidleman, Limitations of price-earnings ratios, 1971, s.86.  
77 Beaver & Morse, What determines price-earnings ratios?, 1978, s.66-67 
78 Bruce & Wallace, New dimensions in Investor Relations: Competing for capital in the 21st century, 1997, 
s.14 
79 Nilsson et al, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.23 
80 Nilsson et al, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.24 
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Framtida investerare som kräver en god fundamental analys inför investeringsbeslut vill 

genomföra utvärderingar utifrån information om företagets nyckeltal, konkurrenskrafter 

och framtida visioner. Detta visar hur viktigt ett välutvecklat IR-program på ett företag 

är för att tillgodose investerarnas krav. Den strategiska analysens vikt i den 

fundamentala analysen är stor för den framtida investeraren. Företaget torde därför 

argumentera och kommunicera sina konkurrensfördelar och framtidsutsikter för dess 

vinstmöjligheter, för att vinna såväl förtroende som kapital.  

Tillämpning i studien 

Genom att ställa frågor kring företagens informationsspridning samt vilken information 

som företagen värdesätter att sprida och göra tillgänglig, kan slutsatser dras till vilka 

möjligheter investerare har att genomföra tekniska respektive fundamentala analyser 

inför ett investeringsbeslut. Då tillgången på information är avgörande för dessa 

analyser torde även möjligheterna för dessa analyser avspegla sig i vilken utsträckning 

marknaden är effektiv.    
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3.5 Tidigare forskning 

IR har länge varit ett splittrat och uppdelat område vilket lett till att även forskningen inom IR 

skett utifrån flera olika ekonomiska fält, så väl marknadsföringsteori som finansierings- och 

kommunikationsteori.
81

 Forskningen har emellertid enats kring det huvudsakliga syftet med IR: 

att kommunicera med marknaden, företagens intressenter och samhället som helhet.  

Förtroende 

Då hela den finansiella marknaden enkelt kan beskrivas som en kamp om investerares kapital 

är ett framgångsrikt IR-program av yttersta vikt hos företagen. Som nämnt tidigare vinns inte 

kampen om kapitalet på marknaden nödvändigtvis av det bästa företaget utan av företaget som 

är bäst känt, bäst förstått av investerarna och som är mest framgångsrika i att vinna 

investerarnas förtroende.
82

 Detta förtroende för ett företag beskrivs av Hon och Grunig i 

artikeln ” Guidelines for Measuring Relationships in Public Relations” utifrån tre dimensioner: 

 Tron på att organisationen är rättvis och opartisk. 

 Tron på att organisationen kommer att göra vad de påstår att de ska. 

 Tron på att organisationen har förmåga att genomföra vad de påstår att de ska.
83

 

Genom en kontinuerlig kommunikation med marknaden kan informationsasymmetrin mellan 

företagen och investerarna reduceras och därmed öka investerarnas förtroende.  

Hur kan IR mätas? 

Resultatet av ett framgångsrikt IR kan mätas i ett ökat marknadsvärde, ett aktiepris som 

reflekterar företagets prestation samt en ökad likviditet.
84

 Ett effektivt IR-program kan även 

hjälpa ett välskött företag att erhålla igenkännande på marknaden och vinna näringslivets 

förtroende för företagets kapacitet.
85

 Hur företagens finansiella prestanda skall mätas har under 

en längre tid diskuterats inom forskningen utan att någon konsensus om hur denna prestanda 

bör mätas har fastställts. Emellertid faller de flesta metoder för att mäta företagens finansiella 

prestanda in under två kategorier: Investor returns eller Accounting returns.
86

 

                                                           
81 Hockerts & Moir , Communicating Corporate Responsibility to Investors: The changing role of the investor 
relations function, 2004, s.86 
82 Bruce & Sherwood, New dimensions in Investor Relations, 1997, s.1. 
83 Agarwal, Investigating the convergent validity of organizational trust, 2013, s.27. 

84 Bruce & Sherwood, New dimensions in Investor Relations, 1997, s.1. 
85 Ellis, How to manage investor relations, 1985, s.34.  
86 Cochran & Wood, Corporate social responsibility and financial performance, 1984, s.44f 
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Investor returns 

I sina artiklar ”Choosing socially responsible stocks” samt ”Are socially responsible 

corporations good investment risks?” skrivna av Maskowitz respektive Vance etablerade de 

grundtanken om att utifrån aktieägarens perspektiv mäta finansiell prestanda baserat på 

aktiepriset. Studier som senare fått utstå mycket kritik då aktieprisets upp- och nedgång inte är 

det enda måttet på en investerares avkastning. Med utgångspunkt i Maskowitz och Vances 

forskning utökade Abbott och Monsen teorin genom att addera företagens utdelningar till 

aktieägarna i ytterligare ett försök att mäta investerares avkastning. Gemensamt för båda dessa 

modeller för att mäta finansiell prestanda ut aktieägarnas perspektiv är att de missar en av de 

fundamentala grundera inom finansiell teori, närmare bestämt risk.
87

          

Accounting returns 

Inom accounting returns anses företagens nyckeltal från årsredovisningarna kunna användas 

som ett mått på företagens finansiella prestanda. Inom forskningen är nyckeltal som earnings 

per share (EPS) och price-earnings tal (P/E-tal) eller olika variationer av dessa tal ofta mått på 

finansiell prestanda.
88

 Beaver och Morse visar däremot i sin forskning hur dessa tal i högsta 

grad påverkas av företagets redovisningsmetoder, redovisningsregler och omständigheter.
89

   

Trender 

I och med Internets utbredning under 2000-talets början identifierade Edenhammar et al ett 

flertal trender inom IR och hur företagen kommunicerar med sina intressenter. Framväxten av 

företagens egen hemsida för IR gav möjlighet till en snabb och kostnadseffektiv 

kommunikation med intressenterna. I takt med att tekniken utvecklades öppnades nya dörrar 

för företagen att sprida mer information.
90

 Bland de trender som Edenhammar et al 

identifierade fanns krav från intressenterna på tillgång till djupare information, snabbare 

uppdateringar samt mer interaktiva tjänster som presentationer, prenumeration och 

personalisering.
91

 Trender som får stöd från Jones och Xiao i deras artikel ”Internet reporting: 

Current trends and trends by 2010” där de sammanställt nitton stycken rapporter, från lika 

många experter, om deras bedömning av Internets utveckling och dess effekter på IR.  

                                                           
87 Cochran & Wood, Corporate social responsibility and financial performance, 1984, s.45 
88 Ibid 
89 Beaver & Morse, What determines price-earnings ratios?, 1978, s.72f 
90 Edenhammar et al, Investor relations i praktiken, 2001, s.96f 
91 Edenhammar et al, Investor relations i praktiken, 2001, s.102f 
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De finner även andra trender i form av ett ökat användande av kommunikation via ljud och 

bild samtidigt som rapporteringen av information sker mer frekvent.
92

 

I sin artikel ”Building mountains in a flat landscape: Investor relations in post-Enron era” 

poängterar Christofer E. Allen vikten av IR för att kunna återuppbygga investerarnas 

förtroende för företag efter Enronskandalen.  Vidare menar Allen att när marknaden 

eftersträvar snabbare, mer transparent och mer lättillgänglig finansiell information kommer de 

företag som kan tillfredsställa detta behov att belönas, medan de som inte kan leverera 

tillräcklig information kommer att straffas av investerarna. Framtidens krav på IR lyder enligt 

Allen ”more, faster and better” och inbegriper så väl finansiell som icke-finansiell information 

om företaget. Detta innefattar även information som företaget inte är legalt tvingade att 

delge.
93

   

 

Tillämpning i studien 

Utifrån denna tidigare forskning, i kombination med teoriavsnittet, ämnar författarna 

analysera hur företagen kommunicerar med sina intressenter utifrån de rådande trenderna, 

samt hur de försöker skapa förtroende för företaget. Författarna ämnar även analysera hur 

företagen utvärderar och mäter effekten av sitt arbete med IR för att undersöka om de 

sammanfaller med tidigare rön.  

 

                                                           
92 Jones & Xiao, Internet reporting: Current trends and trends by 2010, 2003, s.132-165. 
93 Allen, Building mountain in a flat landscape: Investor relations in the post-Enron era, 2002, s.206ff 
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4. Empiri 
Under detta avsnitt presenteras den empiri som samlats in genom de telefonintervjuer som 

genomförts. I samband med denna presentation har den empiri som varit intressant för 

studiens syfte lyfts fram. 

4.1 Definiering av Investor Relations  

Hur definitionen av Investor relations ser ut som profession skiljer sig beroende på vem som 

tillfrågas. IR är ett spritt ämne och innefattar flera olika kunskapsområden. Medan vissa ser 

IR som marknadsföring, ser andra det som ett legalt måste. Därför valde författarna att ställa 

just den frågan till respondenterna där de fick förklara med egna ord vad IR innebär för dem.  

Respondent A, VD på ett större medicintekniskt företag, förklarar att definieringen av IR 

troligen beror på företagets storlek. Denne menade att många mindre företag har sin VD som 

IR-ansvarig tillsammans med styrelsen och då är den primära uppgiften att anskaffa kapital, 

medan större företag specialiserade inom området använder IR som en strategi för att 

positionera sig på marknaden. Detta påstående stärks av de respondenter som representerar 

mindre företag, då alla uteslutande har sina VD: ar som IR-ansvariga. 

Respondent B förklarar att deras IR är verksam på en bredare front, där det huvudsakliga 

syftet är att marknadsföra bolaget och varumärket på marknaden. Detta sker främst genom att 

motivera varför en investering i deras bolag är befogad på såväl hemsidan som olika 

aktieägarträffar.     

Respondent C, VD tillika IR-ansvarig i ett företag som är tämligen nya på börsmarknaden och 

i utvecklingsfasen av sin affärsidé, förklarar sin vision av IR:  

”Vi vill rapportera sakligt och låta läsaren tolka. Vi ska rapportera allt som är av intresse. 

Tolkningen kommer sedan att avspegla aktiekursen, men jag vill inte styra tolkningen. 

Aktiekursen är inte det viktigaste.”  

Denne menar att IR inte ska användas som ett verktyg för att förvanska bilden av företaget, att 

få det att framstå som något det inte är. IR ska innebära ett kontrakt, eller ett åtagande, mot 

marknaden och bevisa att företaget använder alla medel på ett korrekt sätt. Respondent C 

anser att alltför många företag använder IR för att framstå i bättre dager, och att detta är 

orsaken till att många företag inte lyckas etablera sig långsiktigt på marknaden.   
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Möjligheten att få ett enhetligt svar i definieringen av IR är näst intill obefintlig, vilket stärks 

av teorierna i ämnet, där en klar definition av IR faktiskt inte existerar utan snarare är en 

tolkningsfråga.  

4.2 Företagens arbete med IR  

För att få en förståelse för hur företagen anammar IR i sina företag har författarna ställt frågor 

om deras målgrupper, informationsspridning och anpassning, samt hur de försöker locka nya 

investerare. Även här är svaren spridda och den teoretiska bilden av effektiva 

investerarrelationer återspeglas endast i ett fåtal delar av organisationen.  

Att företagen behöver rikta informationen mot en målgrupp är alla respondenter överens om. 

Majoriteten anser även att målgruppen förändras beroende på vilken fas företagen befinner sig 

i. Vid kapitalanskaffning är målgruppen främst institutionella eller privata investerare medan 

de befintliga aktieägarna är den viktigaste målgruppen under övriga perioder. Majoriteten av 

respondenterna framhäver vikten vid differentiering av informationen beroende på vilken 

målgrupp företagen kommunicerar med. Respondent B förklarar det så här:  

”Kompetensnivån skiljer sig mellan aktieägare och institutionella investerare, då den 

medicintekniska branschen innefattar mycket högteknologisk information och forskning. 

Därför är kommunikationsanpassning en viktig faktor för att nå ut till de olika 

målgrupperna och en viktig del av IR.” 

Denne förklarar att om informationen inte görs förståelig för alla sorters intressenter kommer 

företaget inte nå ut med sin information. En pressrelease som släpps till media kan inte 

innefatta samma information som till forskare. Intresset för företaget kommer att sjunka 

markant om individen inte kan förstå företaget. Respondent D håller med Respondent B och 

svarar på samma fråga:  

”Trovärdighet och tydlighet är det viktigaste inom kommunikation. Vi försöker hålla en 

hög nivå på det vi kommunicerar externt. Det är viktigt att vara ett spännande bolag för att 

hålla intresset uppe för oss inom medicinteknik, därför måste informationen anpassas.”  

Respondenten förklarar att bolagen inom medicinteknik utvecklar nya idéer och genomför 

många olika sorters studier för att skapa lösningar på samhällsorienterade problem. Det är en 

kapitalkrävande bransch och därför måste företagen framstå som intressanta och besitta 

förmågan att kunna förmedla sin vision.  
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Emellertid förklarar ett fåtal av de intervjuade att de inte differentierar någon information med 

motiveringen att det tar onödig tid. Alla ska få samma information och det gäller även 

utformningen av denna. Respondent C, en av de som inte differentierar någon information, 

förstår att detta kan leda till minskad möjlighet att förstå bolaget och den information som 

kommuniceras, men tror att det har en liten påverkan för intressenternas helhetsintresse i 

bolaget.  

De intervjuade har likasinnade åsikter gällande vad det är för information som bör 

kommuniceras till marknaden. Utöver den legala rapporteringen som fastställs av 

noteringsavtalet anser alla respondenter att det måste finnas en blandning av såväl historisk 

information som framtida prognoser. Respondent B svarar:  

”För att kommunicera våra framtida prognoser måste en historisk komponent finnas med. 

Den historiska komponenten ska visa att vi håller det vi tidigare lovat, historisk information 

är ett utmärkt sätt att bevisa det.”  

Denne menar att de framtida prognoserna ska ses som en uppföljning av den historiska 

informationen och därför måste båda delar kommuniceras. Däremot förtydligar denne att den 

historiska informationen inte ska vara finansiell, då denna typ av information inte skapar 

något intresse. Respondenten hävdar att historiska finansiella nyckeltal inte har något värde 

för investerarna utan allt fokus ligger på framtiden.  

Respondent C menar tvärt emot att de finansiella nyckeltalen är viktigast att kommunicera:  

”För oss är det viktigt att kommunicera att de investerade pengarna används på bästa sätt. 

Allt handlar om att förvalta pengarna så att avkastningen blir så bra som möjligt i 

framtiden.”  

Här är de finansiella nyckeltalen sensmoralen i kommunikationen. De historiska nyckeltalen 

ska presenteras i samband med framtida utveckling av nyckeltalen. Anledningen är att 

investerarna, enligt respondenten, endast bryr sig om avkastning. Denne förklarar att 

företagets utveckling mäts i avkastning och därför vill de befintliga investerarna ha denna 

sorts information framför något annat. Respondenten tillägger dock att aktien är väldigt volatil 

i denna bransch och att en investerare bör ha med det i beaktande inför en investering inom 

medicinsk teknik.  
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Respondent E framhäver avkastning som den primära kommunikationskällan:  

”Idag finns de ingen avkastning i vårt bolag, utan det handlar om att kommunicera framtida 

möjliga avkastning som vi kan locka med. Vi säljer därför in förväntad nivå och avkastning 

i framtiden.” 

Respondent D förklarar att företaget har goda produkter som lockar investerare, men att 

försäljningen inte startat än. Därför är det framtida möjliga avkastning som är deras främsta 

strategi för att locka nya investerare och därför det viktigaste som behöver kommuniceras.  

I samband med börsnotering måste företagen åta sig de lagar som gäller för 

informationsspridning så att alla får tillgång till samma information vid samma tillfälle och att 

företagen inte har möjlighet att undanhålla viktigt information från marknaden. 

Respondenterna förklarar att det är viktigt för att få en rättvis och effektiv marknad, men att 

det ibland står dem i fatet.  

”Självklart finns det information som vi önskar att vi kunde hålla för oss själva eller släppa 

vid ett annat tillfälle. Främst sådan information som investerare intresserar sig för men som 

inte är viktig för bolaget just nu.”  

Respondent B förklarar:  

”Har man en nyhet måste man släppa den. Det finns inget val och ibland är det jobbigt att 

man inte får sitta på informationen till ett bättre tillfälle. Men vi måste ju publicera och följa 

de regler som finns. Noteringsavtalet har en väldigt liten gråzon så det är väldigt tydligt vad 

som faller inom ramarna för den.”  

Det är påtagligt att företagen har övervägt möjligheten att undanhålla information och därmed 

indirekt påverka investerarna om inte noteringsavtalet existerat, måhända undermedvetet i 

vissa fall.  

Hur företaget ska nå ut till sina investerare är en strategi som varje företag anpassar efter 

deras verksamhet och här finns även extern hjälp att få. De flesta respondenter använder sig 

av Aktietorgets handelsplats och webb. Där samlas information om många börsnoterade bolag 

och fungerar som en virtuell samlingsplats för intressenter och investerare. Företagen släpper 

sina pressreleaser på deras egen hemsida för att nå ut till sina investerare, men även på 

aktietorget där de kan nå ut till framtida potentiella investerare.   
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Alla respondenter förtydligar att även om webben är ett bra sätt att kommunicera med 

marknaden så är det betydelsefullt att synas i verkligheten. Det effektivaste sättet för detta är 

genom möten och aktieägarträffar där företagen får visa upp sig och förklara vad de gör. Att 

träffa personer från företagen har visat sig vara viktigt för investerare då de kan relatera 

företaget till en person och något verkligt.  

Respondent A förklarar vikten av att synas offentligt:  

”En del av vår kommunikationsstrategi är att vi varje år bokar in ett visst antal möten och 

träffar där vi aktivt presenterar oss. Detta gör att vi knyter oss an investerare samtidigt som 

vi uppdaterar marknaden om vad vi håller på med och att vår utveckling går framåt.”  

Denne anser att investerarna behöver något reellt för att känna förtroende för företaget, samt 

bevis på att utvecklingen sker i rätt riktning. Här tillkommer vikten av att vara en god ledare 

med förmåga att kommunicera och nå ut till åhörarna.  

Enligt teorin om fundamental analys, är den strategiska analysdelen viktigast för att grunda 

sina investeringsbeslut på realistiska antaganden. Den strategiska analysen utgör en viktig 

källa för de utsikter som beskrivs över företagets framtida förmåga att skapa vinster. Med 

ovan framkomna orsak har författarna därför ställt frågan till respondenterna om hur de 

signalerar sina konkurrensfördelar gentemot andra medicintekniska bolag.  

Respondent D förklarar att deras produkter är dess konkurrensfördelar, och att dessa ständigt 

ska utvecklas för att ligga i framkant på marknaden. Det finns alltså inga direkta konkurrenter 

med samma produkt, utan det är substituten till produkten som ses som konkurrenter.  

Respondent C lägger en stark tyngdpunkt till ett väl genomfört grundarbete vid starten av ett 

nytt företag. Att lyckas kräver en riktigt stark affärsidé och en grundlig och långsiktig 

finansiell plan. Genom detta fås sedan erkännande från marknaden om sin produkt. Denne 

förklarar vidare att marknaden kommer uppskatta en genomtänkt strategi. Även om det inte i 

första hand attraherar aktieägare kommer fler att engagera sig i företaget ju längre de kommer 

i utvecklingen och håller sig till planen. Respondent C förtydligar:  

”Det är lätt för Healthcare-bolag att attrahera pengar då deras produkter behövs. Dock är 

det vanligt att dessa inte kommer längre än till utvecklingsfasen och misslyckas med att 

leverera produkter. Jag är säker på att detta beror på bristande analys och förberedelsearbete 

och jag har sett många företag stupa i ett tidigt skede.”  
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Respondenten förklarar vidare att dennes företag därför lägger mycket tid och resurser med att 

göra omfattande kliniska studier i samarbete med flera ledande kliniker, vilket är deras 

starkaste konkurrensfördel. De vill inte stressa ut med sina produkter utan att veta att de kan ta 

sin vision hela vägen till mål och bli marknadsledande inom området. Det må vara en relativt 

ambitiös och kostsam metod som tar lång tid och som därför inte efterliknas av andra företag.   

4.3 Utvärdering av IR  

Det är klarlagt att företagets IR är en viktig del för informationsspridning och kommunikation 

med marknaden, oavsett vilken bransch företaget tillhör. Emellertid existerar ingen klar 

teoretisk grund till hur utvärdering av IR bör gå till eller hur den mest effektiva formen av IR 

bör vara utformad. Därmed ställer författarna till denna studie frågan till respondenterna om 

hur de utvärderar sitt arbete med IR. 

Förvånansvärt nog så är utvärderingen av IR något som inte anses vara särskilt angeläget. Det 

är svårt att mäta hur effektivt ett företags IR är och utvecklingen av investerarrelationer är 

begränsad i de undersökta företagen.  

Respondent B förklarar hur utvärderingen går till på dennes företag:  

”Vi försöker svara de som kontaktar bolagen och vill att alla blir hörda. Sen kan det vara 

svårt att göra något åt dessa synpunkter.”   

Om ingen feedback ges från intressenterna, tar företaget det som ett tecken på att deras IR 

uppfyller ägarnas behov. Därmed anses det onödigt att lägga tid och resurser på att utveckla 

något som verkar fungera just nu.  

Respondent A förklarar att IR är ett av företagens strategiska mål och ska därför utvärderas 

som alla andra mål:  

”Jag för diskussioner med styrelsen med vår plan för IR och vilka resultaten blev, precis 

som med alla mål vi sätter upp. Vi ser över om vi åstadkom det vi ville eller inte.”  

Samtidigt som denne förklarar att IR är en viktig del av företaget och bör utvärderas aktivt, så 

är det inget som de gör idag. De tar till sig av externa åsikter, men dessa har tämligen liten 

effekt på företagets utveckling av IR som helhet.   
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4.4 Respons på marknadssignaler 

Som IR-ansvarig på ett företag får respondenterna mycket feedback från såväl marknaden 

som investerare. Missnöjda investerare kontaktar vanligtvis den ansvarige på företaget för att 

få klarhet i de frågor de kan tänkas ha gällande bolagets information. Marknadens reaktioner 

kan tolkas och uppfattas på flera sätt av företagen och kan ha både en positiv eller negativ 

natur. Dessa kan ta sig i uttryck genom rykten, såväl positiva som negativa, eller i andra 

former av diskussioner på marknaden.  

Respondenterna känner av dessa signaler från marknaden, om än på olika sätt. Flera av 

respondenterna förklarar hur de främst märker av dessa signaler genom att någon kontaktar 

bolaget med olika frågor. Dessa försöker bemöta frågorna och ge svar. Respondent B 

förklarar att frågorna blivit många och att företaget därför jobbar med att förbättra hemsidan. 

Respondenten hävdar att hemsidan helt enkelt är för svår och ger många frågetecken för 

läsaren. 

Respondent E förklarar hur de har blivit påverkade av rykten på marknaden:  

”Vi har en väldigt tydlig policy, vi kommenterar inte rykten på marknaden. Vår aktiekurs 

har stuckit iväg uppåt flera gånger pga. rykten, bland annat i augusti förra året, men dessa 

kommenterar vi inte.”   

I detta fall handlar det om en positiv effekt som avspeglats på dennes företag, där aktiekursen 

vid ett flertal tillfällen skjutit i höjden på grund av rykten. Bolaget har en strikt policy att inte 

kommentera rykten som sprids på marknaden, vilket har varit en vinnande strategi. 

Respondent A är mer rättfram i denna diskussion och förklarar hur de påverkas av 

marknaden:  

”Så länge marknadssignalerna inte påverkar verksamheten negativt gör vi inget åt det. 

Skulle marknadens ryktesspridningar ge konsekvenser för oss måste vi till slut gå ut och 

kommentera detta, men om det är positivt gör vi inget åt det.”  

Företaget väljer att utnyttja marknadens signaler för sin egen vinning och låter 

ryktesspridningen ha sin gång, så länge det inte skadar företaget. Här finns ingen policy 

gällande kommentering av ryktesspridning, men ett medvetet val görs över vilken typ av 

information som är värd att kommentera. 
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av det empiriska underlaget som samlats in. Analysen har 

sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen samt den forskning som presenterats i 

problembakgrunden som samlats in genom de telefonintervjuer som genomförts. I samband 

med denna presentation har den empiri som varit intressant för studiens syfte lyfts fram. 

 

5.1 Företagens arbete med och utvärdering av IR 

Den snabba utvecklingen på den internationella marknaden gör att företagen måste vara 

tämligen alerta med att sprida information om deras utveckling och framgångar för att behålla 

marknadsaktörernas intresse i bolaget, vilket är helt i linje med Allens tidigare påstående 

”more, faster, better”
94

.  Trots detta är det få företag som aktivt arbetar och utvärderar sitt IR-

arbete. Orsaken är oklar, men att IR som eget specialiserat område är relativt nytt och att det 

inte finns några direkta riktlinjer för ett väl fungerande IR kan ligga till grund för bristfällig 

utvärdering. Utifrån empirin härleds att IR betyder olika för olika företag och därmed ser 

olika ut i praktiken. Även utvärderingen av IR-arbetet skiljer sig åt mellan företagen. Endast 

en respondent nämner att IR har en direkt effekt på företagets kapitalstruktur och att IR 

därmed utvärderas baserat på finansiella nyckeltal i enighet med tidigare forskning om 

fundamental analys av Nilsson et al.
95

 Resterande respondenter utvärderar IR som ”vilket 

annat företagsmål som helst”, om de utvärderar över huvud taget.  

Den bristfälliga utvärderingen av IR gör att företagen inte kan analysera vilket egentligt värde 

IR ger dem. Tidigare studier av Beaver och Morse förklarar att det är tämligen svårt att 

utvärdera IR men att det finns olika sätt att göra det på, till exempel genom att utvärdera ett 

företags P/E-tal eller soliditet
96

. Beaver och Morse poängterade att olika redovisningsregler 

och omständigheter påverkar nyckeltal som till exempel P/E-tal
97

. I kombination med att de 

medicintekniska företagen i denna studie inte genererar några intäkter i dagsläget blir 

utvärderingen av IR-verksamheten med hjälp av nyckeltal problematisk. Empirin i denna 

studie visar dock att ytterst få sådana nyckeltal används.  

                                                           
94 Allen, Building mountain in a flat landscape: Investor relations in the post-Enron era, 2002, s.206ff 
95 Nilsson et al, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.15 
96 Beaver & Morse, What determines price-earnings ratios?, 1978, s.66-67 
97 Ibid 
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Företagen förlitar sig istället på att aktieägare och intressenter ger feedback på den 

information som sprids och så länge den feedbacken är god, görs inga förändringar. Detta kan 

ses som en tämligen riskfylld metod där ansvaret förflyttas från företagsansvarig till 

intressenterna.  

Utifrån den insamlade empirin kan det konstateras att alla respondenter anser att IR är en 

väldigt viktig del i företagets verksamhet och utan den skulle företagen ha stora problem med 

att attrahera kapital. Ur denna empiri styrks därmed det erkännande som Chang et al givit IR 

som en grundläggande nödvändighet för börsnoterade företag.
98

 Vidare hävdar de att ett 

effektivt IR-program förstärker företagets exponering på kapitalmarknaden, förbättrar 

marknadens anseende om företaget, ökar finansanalytikers bevakning av företaget och att de 

därmed ägnas mer uppmärksamhet av institutionella investerare. Flera respondenter nämner att 

det främsta syftet med IR är att förmedla den sanna bilden av företaget och att göra detta klart 

och tydligt. Respondenterna förklarar även att deras informationsspridning via IR-arbetet ska 

vara öppen, ärlig och metodisk. Denna motivering till användandet av IR speglar tämligen 

starkt Hon och Grunigs tidigare forskning inom IR och marknadens förtroende.
99

 

Respondenternas åsikter om att historisk information skall användas för att visa att företaget 

levererat vad de lovat och att visioner och prognoser skall användas för att påvisa framtida 

planer och åtaganden, stämmer väl överens med deras beskrivning av förtroende utifrån de tre 

dimensionerna: Tron på att organisationen är rättvis och opartisk, tron på att organisationen 

kommer att göra vad de påstår att de ska samt tron på att organisationen har förmåga att 

genomföra vad de påstår att de ska. 

Genom en kontinuerlig kommunikation med marknaden kan informationsasymmetrin mellan 

företagen och investerarna reduceras och därmed öka investerarnas förtroende. Företagen 

understryker vikten av att skapa ett förtroende för företaget och deras framtida potential. Då 

flera företag i dagsläget fortfarande är i forskningsstadiet samt inte har några direkta intäkter, 

förbrukar de mer kapital än vad deras intäkter motsvarar. Detta ligger till grund för vikten av 

att vara konsekventa och öppna i deras redovisning och inte försöka visa upp en förfinad bild 

av företaget. Istället skapas förtroende genom att tydligt redogöra vad investerarnas kapital 

används till och vilka forskningsresultat som utlovas och uppnås.  

 

 

                                                           
98 Chang et al, Does Disclosure Quality via Investor Relations Affect Information Asymmetry?, 2008, s.388 
99 Agarwal, Investigating the convergent validity of organizational trust, 2013, s.27 
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Tidigare forskning av Edenhammar et al
100

 samt av Jones och Xiau
101

, och till viss del även 

noteringsavtalet, har antytt att nya elektroniska kommunikationsmedel som Internet får allt 

större betydelse för företagens arbete med IR. Denna studie styrker att så även är fallet för 

urvalet i denna studie. Alla respondenter arbetar aktivt med informationsspridning via deras 

respektive hemsida och för att förbättra tillgången på information via denna plattform.  

Utöver att publicera material som pressreleaser och årsredovisningar etc. på sig egen hemsida 

berättar flera respondenter noterade på Aktietorget att mycket information från företaget även 

publiceras på denna marknadsplats. På en och samma plats finns därmed tillgång all 

information företagen publicerat, från pressmeddelanden till affärsidé och bokslut, den 

historiska aktiekursen, nyckeltal och hearings. Detta ger goda förutsättningar för en 

investerare att genomföra såväl fundamentala som tekniska analyser över de företag som finns 

noterade på Aktietorget. 

Utifrån teorin av Nilsson et al genomförs en teknisk analys för att utvärdera aktiens framtida 

utveckling baserat på historisk information.
102

 Emellertid anser inget av de intervjuade 

företagen att den historiska informationen är av betydande vikt i denna bransch. Den 

medicintekniska branschen skiljer sig från andra då det främst är framtida studier och resultat 

som visar var bolaget är på väg. Prognosen som ges av den tekniska analysen över dessa 

volatila aktier ger därför nödvändigtvis inte en bra prognos över framtida kursförändringar 

och torde därför vara tämligen svag. Ur denna aspekt framstår en fundamental analys att 

föredra inför ett investeringsbeslut. Emellertid finns även komplikationer vid denna analys. 

Problematiken ligger i att då företagen fortfarande inte genererar några intäkter och istället 

förbrukar mer kapital än de genererar ofta uppvisar negativa nyckeltal. Genom 

noteringsavtalet är alla noterade företag legalt tvingade att dela de finansiella nyckeltalen. Här 

kan meningsskiljaktigheter hittas mellan det företagen vill kommunicera för att locka 

investerare och de parametrar som investerare värderar inför en investering. Dessa potentiellt 

negativa nyckeltal kan ge en falsk bild av företagets verksamhet och potential om en 

investerare endast utgår från dessa. 

                                                           
100 Edenhammar et al, Investor relations i praktiken, 2001, s.96ff 
101 Jones & Xiao, Internet reporting: Current trends and trends by 2010, 2003, s.132-165 
102 Nilsson et al, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.15 
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Därmed torde möjligheten att utvärdera företagets prestanda genom finansiella nyckeltal, så 

som Cochran & Wood menar, vara relativt svag och resultaten tämligen opålitliga.
 103

 

Likväl förklarar Beaver & Morse att de finansiella nyckeltalen kan påverkas av olika 

omständigheter, vilket de potentiellt negativa nyckeltalen borde falla inom ramen för.
104

  

I den tidigare forskningen etablerade Maskowitz och Vance grundtanken om att finansiell 

prestanda kan mätas av aktieägare baserat på aktiepriset.
105

 Studier som senare fått utstå 

mycket kritik då aktieprisets upp- och nedgång inte är det enda måttet på en investerares 

avkastning. Empirin i denna studie fastställer att aktierna hos företag inom medicinsk teknik 

är väldigt volatila vilket torde göra det svårt att mäta företagets förmåga på ett korrekt sätt. 

Samtidigt tar inte ’investor returns’ hänsyn till begreppet risk. Risk innebär i detta 

sammanhang att en investerare inte får avkastning på sin investering.  

Då flera företag i denna studie fortfarande är i utvecklings- och forskningsfasen och därmed 

förbrukar mer kapital än de kan generera i form av intäkter och vinster, finns det en risk att 

investeraren inte kan få tillbaka sitt satsade kapital.  

Då flera respondenter berättar att de i dagsläget inte har några utdelningar, på grund av att de 

inte har några intäkter, faller även Abbott och Monsens teori om att mäta en investerings 

avkastning genom att addera företagens utdelningar till aktieägarna.
106

 Att värdera ett 

medicintekniskt företag ur aktieägarens perspektiv är därmed tämligen svårt ut ett ekonomiskt 

perspektiv. Kanske är det därför respondenterna upplyser om att aktieägare investerar i denna 

bransch för att vara en del av den framtida utvecklingen som förbättrar sjukvården och gör 

nytta för samhället, framför ekonomiska aspekter.  

Därmed kan det anses vara tämligen svårt att göra en fullgod analys inför ett 

investeringsbeslut i den medicintekniska branschen. Företagen framhäver istället hur viktigt 

det är att positionera sig på marknaden och vara ett intressant bolag för att få med sig 

investerare.  

                                                           
103 Cochran & Wood, Corporate social responsibility and financial performance, 1984, s.44f 
104 Beaver & Morse, What determines price-earnings ratios?, 1978, s.66-67 
105 Cochran & Wood, Corporate social responsibility and financial performance, 1984, s.44f 
106 Ibid 
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5.2 Företagens kommunikation  

Då de respondenter som deltagit i denna studie enhetligt anser att aktiekursen inte är viktig för 

företaget i dagsläget är det svårt att anse att informationsspridning med mål att maximera 

företagets värde existerar. Aktiekursen används inte heller av företagen själva som ett mått på 

företagsvärde. Aktiekursen anses snarare vara ett kvitto på bolagets verksamhet och aktivitet 

och att detta kvitto sätts av marknaden. En respondent menar att marknaden själv skall göra 

denna bedömning och prissätta aktierna utan att de påverkas av företaget. Dessa åsikter 

stämmer därmed dåligt överens med grunderna i signaleringsteorin som bygger på att 

företagen gör mer positiv information om företaget och dess egenskaper tillgänglig för 

marknaden. Stora delar av den information och de signaler som delges marknaden som 

företagen inte är legalt tvingade att meddela handlar istället om produktfördelar och dess 

potentiella nytta för sjukvården och patienter. Faktorer som ökad livskvalitet för patienter och 

på sikt lägre samhällskostnader för sjukvården utgör företagens huvudargument till varför 

marknaden borde investera i de medicintekniska bolagen. Här lyser företagens svaga intresse 

för att kommunicera finansiella nyckeltal åter igenom.  

Baserat på svar från en respondent tycks det finnas en viss sanning bakom Kimmels påstående 

att den nya tekniken för kommunikation skulle göra det snabbt och effektivt att sprida 

information och att rykten därmed snabbt skulle avspegla sig på aktiekurser.
107

 I detta 

enskilda fall resulterade rykten i att företagets aktie steg kraftigt under två skilda perioder.   

Emellertid skiljer respondentens företag sig från Kimmels antaganden att missförstånd och 

rykten snabbt skulle kunna redas ut, då de har som policy att inte kommentera rykten.
108

 

Författarna ställer sig frågande till om denna policy fortfarande följts om ryktena istället fått 

aktien att falla kraftigt.  

Även om Internet och det moderna kommunikationssamhället gett nya möjligheter till 

informationsdelning via nya kanaler poängterar alla respondenter vikten av att representanter 

från företaget och intressenter träffas fysiskt. Detta genom regelbundna investerar- och 

aktieägarträffar. Företagen anser att de har lättare att vinna marknadens intresse och 

förtroende om marknaden kan knyta en fysisk person till företaget. 

                                                           
107 Kimmel, Rumors and the Financial marketplace, 2004, s.134ff 
108 Ibid 
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Respondenterna menar även att det är lättare att sälja in företaget under fysiska träffar än via 

kommunikation som exempelvis marknadsföring.  

Generellt uppvisar respondenterna i denna studie inga utmärkande strategier för att visa att de 

är ”bättre” än konkurrenterna. Svaret på hur de motiverar varför en investering i deras bolag 

är att föredra framför en investering hos en konkurrent handlar uteslutande om nyttan med 

just deras produkter. 

Då majoriteten av de deltagande företagen i denna studie hävdar att de i dagsläget inte har 

utdelningar till aktieägarna, så handlar kommunikationen till stor del även om möjligheten 

och förhoppningarna om framtida avkastning. Avkastning som kommer då produkterna nått 

marknaden och försäljningen genererat intäkter till företagen. Detta följer signaleringsteorin 

där ”bättre” egenskaper än konkurrenter skall signaleras till marknaden för att locka 

investerare. Enligt teorin släpper företagen även frivilligt mer information till marknaden är 

vad lagar och regler kräver. Inom den medicintekniska branschen handlar generellt sett denna 

typ av information om pågående studier och forskningsresultat.   

Finansiell information 

Alla respondenter i denna studie visar att de har kunskap om att den grundläggande finansiella 

informationen om företaget kan ha en stor inverkan på intressenternas bedömning och 

värdering av företaget. Därmed visar de även att de har en förståelse för att deras 

årsredovisningar, rapporter och pressmeddelanden läses av olika intressenter och som på så 

vis påverkar intressenternas ageranden. Som nämnt ovan befinner sig fortfarande många 

bolag inom medicinsk teknik i forskningsintensiva utvecklingsfaser utan några direkta 

inkomster. De traditionella finansiella nyckeltalen som P/E-tal och EPS kan därmed ge en 

negativ bild av företagens verksamhet.  

 

Branschkunniga investerare och företagen själva är därför mer intresserade av nyckeltal som 

burn rate, eftersom den finansiella informationen utgör plattformen för att kunna avgöra eller 

värdera ett företags framtid samt hur företaget hittills har presterat. 
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Planer 

Prognoser eller målsättningar utgör enligt intervjuerna en betydande del av den information 

som de medicintekniska företagen projekterar för att vinna och behålla investerares 

förtroende. Som tidigare nämnt är det viktigt för företagen att vara konsekventa och öppna i 

sin kommunikation för att bygga förtroende. Samtidigt är det av vikt att inte avslöja 

information eller affärshemligheter vilket skulle kunna vara till fördel för konkurrenter. På 

denna punkt anser de flesta respondenter att den lagstiftning som finns för vilken information 

som måste släppas och vilken som får behållas hemlig är tydlig och bra. 

 

Ledning 

Det är tydligt att ledningen och framförallt VD:n eller CEO:n har en stor betydelse för 

företagens förmåga att bygga upp investerarnas förtroende. Framför allt då det är lättare för 

investerarna att få förtroende för företagets framtid och nuvarande situation när företaget kan 

associeras till ett ansikte. Respondenternas beskrivning över ledningens betydelse stämmer 

väl överens med Marcus & Wallace förklaring över ett framgångsrikt företag.
109

 Investerar- 

och aktieägarträffar är därför viktiga för de medicintekniska företagen och deras möjligheter 

att sälja in sitt företag.  

5.3 Återspegling på marknadens effektivitet 

Företagen anser att på grund av den snabba utvecklingen inom medicinsk teknik så är det 

viktigare att sprida information om framtiden än historisk information. Detta främst för att 

branschen är väldigt innovativ och ger lösningar på stora samhällsproblem och därmed ses 

som väldigt intressant. Därför kan det inte anses att denna bransch skulle gå under Famas 

definition av en svagt effektiv marknad, då en svagt effektiv marknad återspeglas i att 

aktiepriset endast består av historisk information. Många företag befinner sig ännu i en 

utvecklingsfas och därför återspeglas aktiepriset näst intill uteslutande av framtida prognoser 

för avkastning.  

På grund av de legala informationskraven i noteringsavtalet kan den medicintekniska 

branschen snarare härledas till en halvstark effektiv marknad som återspeglas i ett aktiepris 

som avspeglas i såväl historisk som all tillgänglig information. De intervjuade företagen 

förklarar noteringsavtalets roll och hur de är legalt tvingade att dela med sig av informationen 

så fort de kan.  

                                                           
109 Marcus& Wallace, New dimensions in Investor Relations: Competing for capital in the 21st century, 1997, 
s.15f 
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Därmed är det tämligen svårt för företagen att försöka påverka investerare genom att 

underhålla information, även om de kan fokusera på att sprida en viss sorts information 

starkare än annan och på så sätt försöka influera investeraren.  

Det framgår tydligt att denna bransch inte heller kan kategoriseras under en starkt effektiv 

marknad, då flera av respondenterna klart uttryckt att de gärna hade hållit viss information för 

sig själva eller släppt den vid ett senare skede om denna möjlighet hade funnits. Med denna 

inställning ges en klarhet i hur viktigt noteringsavtalet är för en rättvis aktiemarknad samt att 

en starkt effektiv marknad, som innebär att aktiepriset återspeglas av historisk, offentlig, samt 

insiderinformation troligtvis inte kan uppnås i praktiken.  

Denna innovativa bransch skulle troligen inte överleva en starkt effektiv marknad, där all 

insiderinformation finns tillgänglig för alla. De företagen med mest kapital skulle tämligen 

snabbt ta över de andra företagens idéer och utveckla monopol på marknaden med deras 

produkter.  

Respondenterna uppfattar den medicintekniska aktiemarknaden som volatil där aktiepriserna 

ofta och snabbt förändras. Detta stämmer med den allmänna uppfattningen om den 

medicintekniska branschen som en bransch med hög risk men potentiellt även hög avkastning. 

Utifrån detta verkar det som att marknaden hastigt reagerar på nytillkommen information och 

att marknaden snabbt verkar prissätta denna nya information. Emellertid kan marknaden 

behöva längre tid att behandla svårtolkad och väldigt forskningsfokuserad information vilket 

kan avspeglas i aktiepriset. Därför måste informationen differentieras eller formuleras så den 

lätt kan tolkas av marknaden. Marknaden prissätter med andra ord inte tillgången på 

information perfekt och på grund av detta kan den inte anses vara starkt effektiv. Ur de 

medicintekniska företagens perspektiv och deras IR-arbete med att tillgodose marknaden med 

all tillgänglig information anser författarna att marknaden emellertid skulle kunna betraktas 

som halv starkt effektiv.  

 

Som nämnt ovan är företagen i denna studie inte särskilt intresserade av aktiekursen utan 

denna prissättning ligger helt i händerna på marknaden. Samtidigt förmedlar respondenterna 

en uppfattning om att investerare inom den medicintekniska branschen oftare är investerare 

som vill vara en del av framtiden och revolutionera sjukvården, än kritiska och 

eftertänksamma investerare som värderar nyckeltal, historisk information och därmed 

genomför egna analyser inför en investering.  
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Ur detta perspektiv stämmer företagens åsikter om investerare inom medicinsk teknik väl 

överens med Grossman-Stiglitz paradox angående marknadens prissättning och investerares 

benägenhet att genomföra omfattande analyser.
110

  

 

Bilden av att investerare inom medicinsk teknik är mer intresserade av företagens mjuka 

värden, produkternas möjliga samhällsnytta och att de potentiellt är mer benägna att utföra 

fundamentala analyser sammanfaller med Roberts tidigare resultat.
111

 Att investerare som 

genomför fundamentala analyser generellt sett är mer långsiktiga i sina analyser och gör mer 

långsiktiga investeringar. 

5.4 Sammanfattande analys 

På vilket sätt arbetar svenska, börsnoterade medicintekniska företag med 

IR för att nå ut till marknadens intressenter? 

Den kapitalkrävande bransch som medicinsk teknik utgör har troligen påverkan på hur 

kommunikationen och informationsspridningen är utformad, då respondenterna använder IR 

på liknande sätt. De slåss om samma intressenter och kapital och använder samma metoder i 

kampen om att försöka vinna investerarnas förtroende. Företagen själva anser att den som 

vinner är den som har bäst företagsidé och verkar vara mest intressant för investeraren. Denna 

strategi tycks fungera i denna bransch, då branschinriktade investerare inte går in i företagen 

för kortsiktiga avkastningar utan engagerar sig i företaget på lång sikt.  

Den viktigaste delen inom IR är inom den medicintekniska branschen att synas offentligt och 

kunna förmedla företaget. Resterande delar av IR ses snarare som ett komplement till 

företagens informationsspridning, där den mest framstående informationen är den legala. 

Utformningen av företagens IR ser relativt lika ut. Detta troligen för att denna bransch kräver 

denna typ av kommunikationsstrategi för att vinna kapital.  

                                                           
110 Grossman & Stiglitz, On the Imopssibility of Informationally Efficient Markets, 1980, s.405. 
111 Roberts, Stock-market “patterns” and financial analysis: Methological suggestions, 1959,  s.1ff 
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Hur påverkar företagens arbete med IR möjligheterna till att värdera 

företaget med hjälp av teknisk respektive fundamental analys?  

Respondenterna arbetar aktivt med sin hemsida samt använder sig i möjligaste mån av 

marknadsplatsen Aktietorget för att sprida sin information. Detta gör att all information finns 

tillgänglig på en och samma plats och ger underlag för investerare att genomföra såväl 

tekniska som fundamentala analyser över företagen.  

I samband med noteringsavtalet publiceras all finansiell information om företagen, vilket 

ligger till grund för en teknisk analys. Dock anser inte respondenterna att denna information 

är den viktigaste då siffrorna inte alltid kan förmedla en rättvis bild av företaget. Särskilt då 

aktierna i denna bransch är tämligen volatila vilket kan ge missvisande resultat vid en teknisk 

analys. Därför borde en fundamental analys vara att föredra, emellertid är denna analysmetod 

inte heller oproblematisk då företagen inte genererar några intäkter än vilket visar sig i 

negativa nyckeltal.  Därmed kan det vara svårt att göra en fullgod analys inför ett 

investeringsbeslut i den medicintekniska branschen. Företagen framhäver istället hur viktigt 

det är att positionera sig på marknaden och vara ett intressant bolag för att få med sig 

investerare.  

Hur utvärderar företagen sitt arbete med IR? 

Utifrån denna studie utvärderar inte de medicintekniska företagen sitt IR-arbete enligt något 

särskilt sätt. Istället anses arbetet vara tillräckligt så länge intressenter är nöjda. Detta kan 

troligen ge en stagnering i detta företagsområde, då det säkerligen finns punkter som kan 

förbättras i arbetet men som inte förmedlas av intressenterna. Att de intervjuade företagen är 

tämligen nya på aktiemarknaden är säkerligen en orsak till att deras arbete med IR är relativt 

outvecklat och därmed även utvärderingen av denna. 
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6. Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som empiri och föregående analys resulterat i.  

 

 Att den medicinsk tekniska branschen är väldigt kapitalkrävande har troligen påverkan 

på hur kommunikationen och informationsspridningen är utformad då respondenterna 

använder IR på liknande sätt.  

 Flera respondenter har även antytt att om börsnoteringen inte inramats av lagar och 

regler så hade de antagligen hållit information för sig själva eller spritt den vid ett 

bättre tillfälle. 

 De medicintekniska företagen utvärderar inte sitt IR-arbete enligt något särskilt sätt. 

Istället anses arbetet vara tillräckligt så länge intressenter är nöjda. 

 Bristande utvärdering kan troligen ge en stagnering inom fältet IR, då det säkerligen 

finns punkter som kan förbättras i arbetet men som inte upptäcks. 

 Investerare inom medicinsk teknik har inte snabb avkastning som mål utan investerar 

snarare utifrån förhoppningen om en förbättrad sjukvård. 

 Utifrån företagens IR anses fundamentala analyser och långsiktighet vara mer lämpade 

än tekniska analyser och kortsiktiga mål. 

 Aktiemarknaden för den medicintekniska branschen anses vara halv starkt effektiv.  
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7. Fortsatt forskning 
Under detta avsnitt avslutas uppsatsen med författarnas förslag till fortsatt forskning inom 

området. 

Denna studie visar upp de relativt nyligen börsnoterade medicintekniska företagens åsikter 

kring och praktiska arbete med IR. Studien visar att IR har en viktig funktion för företagens 

möjlighet till att attrahera kapital men att utvärderingen av IR-arbetet i vissa fall är 

knapphändig. För fortsatt forskning vore det intressant om dessa åsikter och praktiska 

utförande delas med medicintekniska företag som varit börsnoterade en längre tid. Att 

undersöka hur andra branscher inom Life Science arbetar med IR vore intressant för att se om 

attityden är olika i dessa branscher. Ur ett vidare perspektiv skulle även en jämförandestudie 

över hur andra kapitalkrävande branscher implementerar IR intressant. En annan intressant 

studie skulle vara att undersöka investerares åsikter om vad som gör investeringar i den 

medicintekniska branschen intressanta samt hur de försöker övervinna 

informationsasymmetrin vid sina analyser. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

 Vad är din befattning på företaget? 

 Hur skulle du definiera Investor Relations?  

 

IR i företaget 

 Hur ser er IR-verksamheten ut i företaget? 

 Vem bestämmer målen för IR? 

 På vilket sätt utvärderar ni ert arbete med IR?  

 Vilka är era huvudsakliga målgrupper? 

 Hur differentieras/vinklas informationen olika mot de olika målgrupperna? 

 Vilka relationer/målgrupper är de ni jobbar aktivast med? 

o Småsparare vs. Institutionella investerare etc.  

 Du får som IR-ansvarig reda på en del av de åsikter som marknaden har om företaget. 

Hur använder ni den informationen? 

Kanaler 

 Vilka kanaler är de viktigaste i relationen till kapitalmarknaden? 

o Används olika kanaler för att nå ut till olika målgrupper? 
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Förhållandet till marknaden 

 Vilka är era strategier kring IR för att locka nya investerare?  

 Vilka egenskaper hos er ”marknadsför” ni för att vinna investerarnas förtroende? (hög 

avkastning, låg risk m.m.)  

 Vilken information anser ni är viktigast för ett sprida utöver den legala informationen?  

 Anser ni att det finns vissa finansiella nyckeltal som är viktigare att sprida än andra – 

Vilka?  

 Vad är viktigast för er att kommunicera, historisk information eller framtida 

prognoser?  

 Vad är er policy gällande pressreleaser? (släpps all information direkt eller väljer ni en 

viss tidpunkt för att kunna påverka aktiekursen)  

 Upplever ni att ni är tvingade att dela information som helst hade behållit själva/delat i 

ett senare skede?  

o Vilken information skulle vara? 

 Försöker ni påverka aktiekursen med ert val av informationsspridning?  

 Vilken information sprider ni för att signalera era konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenter?  

 


