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1 Bakgrund

I bakgrunden beskriver vi Stockholmsbörsen, dess historik och utveckling . Vi behandlar
motiv som kan ligga till grund för en börsintroduktion, samt fördelar och nackdelar med en
marknadsnotering. Vidare redogör vi för de grundläggande krav som Stockholmsbörsen
ställer på de bolag som söker notering. Faktorer som informationsgivning och offentlighet får
en stor betydelse för företag som träder in på börsen.

1.1 Historik

Byte av varor och tjänster var länge ett sätt för oss människor att erhålla sådant som vi själva inte kunde
producera. Utbyte av varor skedde oftast på marknadsplatser. Efter hand flyttades marknadsplatserna in till
städernas tehus eller värdshus, för att med tiden få mer permanenta lokaler. Många bönder och köpmän valde att
i förväg göra upp affärer för att på så sätt garantera sig om att få köpa eller sälja varor till ett i förtid bestämt
pris. Bönderna kunde då koncentrera sig på jordbruket och inte oroa sig för om skörden skulle bli såld eller inte.
Optioner och terminer blev instrumenten för att reglera dessa affärer.
I Stockholm fungerade Stortorget i Gamla Stan länge som en marknadsplats för byte av varor och tjänster. På
1760-talet bestämdes att ett börshus skulle byggas i Stockholm och med tiden upprättades ett system med
börsmedlemmar. Medlemmarna fungerade som mellanhand mellan investeraren och börsen och garanterade att
handeln skedde på ett fullgott sätt. Under 1700-talet och början av 1800-talet var det mest varor, reverser, växlar
och sjöförsäkringar som handlades med på börsen. En riktig fondbörs fick inte Sverige förrän 1863.
(www.stockholmsborsen.se, 2002-02-18)

Idag har värdepappersbörser en central roll i en marknadsekonomi. Genom emission och handel med
standardiserade värdepapper kan företag få kapital från breda grupper, samtidigt som risken minskar för
placerarna. För att en fondbörs ska vara så effektiv som möjligt krävs en fungerande primär- och
sekundärmarknad, en likvid handel, en  fördelning av riskkapital, ett effektivt regelverk samt ett flöde av
information (www.stockholmsborsen.se, 2002-02-11). 

Under 1980-talet mer än fördubblades antalet noterade bolag på börsen och antal aktieägare ökade från 900 000
till mer än 3 000 000. Orsaken till expansionen var att olika former av aktiefonder startades vilket stimulerades
av skattelättnader och ett ökat intresse för aktiemarknaden från allmänheten. Denna expansion och allmänhetens
ökade intresse medförde att även media ökade bevakningen av och rapporteringen från fondbörsen (Boman,
1990). 

http://www.stockholmsborsen.se/
http://www.stockholmsborsen.se/


Under ett antal år i början på 90-talet skedde det fler avnoteringar än inträden på Stockholms fondbörs
(www.stockholmsbörsen.se, 020218). Under senare delen av 90-talet ökade antalet nyintroduktioner igen och
1994 introducerades 40 nya bolag (www.stockholmsborsen.se). Det senaste året, 2001, genomfördes endast sex
börsintroduktioner på Stockholms fondbörs. Som  jämförelse introducerades 17 företag 2000 och 29 stycken
1999. Det ekonomiska läget som råder har medfört att företag avvaktar lämpligt läge för börsintroduktion och
idag är det många företag som ligger i startgroparna för en notering (SVD 020320). Nedan visas ett diagram
över nyintroducerade bolag på Stockholmsbörsen från år 1992 till 2001.
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Figur 1. Antal noteringar samt avnoteringar på Stockholmsbörsens A- och O-lista mellan åren 1992-2001
(www.stockholmsborsen, 020520)

1.2 Varför företag väljer att börsintroduceras

Aktiemarknaden är en del av kapitalmarknaden och ger tillgång till riskkapital. Ett av de starkaste skälen till att
bolag vill bli noterade är just att de vill ha tillgång till riskkapital. Notering ger bolag en framtida möjlighet till
kapitalanskaffning genom nyemissioner vilket kan utnyttjas vid större investeringar eller expansion av
verksamheten. Det förekommer även en rad andra motiv till att bolag väljer att bli börsintroducerade. Bland
annat kan en ökad publicitet då ett aktiemarknadsnoterat bolag bevakas av finansanalytiker och massmedia
medföra att bolag blir mer uppmärksammade på marknaden. En börsnotering ses även som en kvalitetsstämpel.
Noterade bolag kan uppnå fördelar då det gäller rekrytering av personal, främst personer till ledande positioner
inom bolaget. Det anses spännande och utmanande att arbeta inom ett bolag som är känt och bevakas av externa
intressenter. Bolagets status höjs i regel vid affärsförbindelser, speciellt med kontakter i utlandet, vilket kan
medföra att bolagets konkurrenskraft stärks. En marknadsnotering innebär ofta en ökad press på både ledning
och anställda att prestera goda resultat, vilket på lång sikt leder till att bolaget kan utvecklas positivt. Skatteskäl
ligger även ofta till grund för valet att genomföra en börsnotering då kapitalbeskattning och
förmögenhetsbeskattning av aktier har gjort det gynnsamt att introducera bolagets aktier. (Gometz et al, 1997).

En marknadsnotering innebär inte endast fördelar, utan det finns också en rad nackdelar. En notering medför
stora kostnader för bolaget i form av inträdesavgifter och årliga avgifter till Stockholmsbörsen samt kostnader
för att anpassa bolaget till börsens krav. Förändrade maktförhållanden kan skapa konflikter mellan olika
intressenter inom bolaget. Det föreligger också en risk för kortsiktigt tänkande på grund av marknadens krav på
uppvisad lönsamhet. De skärpta kraven på interna styrsystem och extern informationsgivning kan även vara
krävande för personalen då deras arbetsrutiner kan komma att förändras. Den ökade publiciteten kan av
marknaden uppfattas både positivt och negativt. Då bolaget gör ett misstag blir det offentligt i högre grad än
tidigare. I vissa fall kan nackdelarna upplevas så starka att bolaget lämpligen bör avstå en börsintroduktion.
(Gometz et al, 1997)

http://www.stockholmsb�rsen.se/
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1.3  Krav som ställs på företag som ska börsnoteras

I syfte att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel ställer Stockholmsbörsen vissa grundläggande
krav på de bolag som söker börsnotering. Kraven varierar beroende på om bolaget söker sig till A- eller O-
listan1. På A-listan ställs krav på dokumenterad vinstintjäning och historik2, vilket inte bolagen på O-listan
innefattas av. En börsmedlem måste alltid ha de finansiella resurser som motsvarar den handel medlemmen
avser att bedriva. För börsmedlemskap krävs ett aktiekapital på minst 10 miljoner kronor. En börsmedlem måste
ha en ledning, organisation och administrativa rutiner som motsvarar den handel börsmedlemmen avser att
bedriva. Beslut om notering fattas av Stockholmsbörsens bolagskommitté. Stockholms fondbörs har även en
viktig uppgift som aktiemarknadens övervakare, bl. a gällande informationsgivningen.
(www.stockholmsborsen.se, 2002-02-18). Innan ett inträde på börsen sker en börsrevision där revisorer
genomför en granskning av företaget. Denna granskning baseras på information från företaget och mynnar ut i
en kvalitetsbestämning av bolaget samt den information bolaget ger och har kapacitet att ge i framtiden. Genom
att tidigt få kontroll över vilka åtgärder som bör vidtagas undviks icke önskvärda händelser som senareläggning
av notering. (KPMG, 2001) Faktorer som beaktas i denna revision är bland annat styrelse, organisation och
styrsystem. Vidare tas hänsyn till företagets redovisning och rapportering, den interna kontrollen och revisionen
samt legala frågor. Avslutningsvis uppmärksammas företagets informationssystem och dess
informationsgivning. (Deloitte & Touche, 2001)

För att aktiemarknaden skall fungera utan att vissa gynnas otillbörligt på andras bekostnad skall informationen
från företagen vara korrekt, relevant, snabb och tillförlitlig (Gometz et al, 1997). I noteringsavtalet som bolaget
accepterar vid inträde på Stockholmsbörsen finns vissa bestämmelser gällande informationsskyldighet som
företaget utfäster sig att uppfylla. Exempelvis skall kurspåverkande3 information om bolaget lämnas till
marknaden genom offentliggörande. Informationen får inte lämnas till analytiker, journalister och personal om
den inte vid samma tillfälle offentliggörs, det vill säga selektiv informationsgivning är ej tillåten. Företaget skall
ha en egen hemsida på Internet där all offentliggjord information skall finnas tillgänglig minst ett år tillbaka i
tiden. Årsredovisningen får inte heller innehålla ny kurspåverkande information, exempelvis vad gällande
vinstprognoser eller företagsförvärv (www.stockholmsborsen.se, 020218). 

                                                          
1 Notering av aktier på Stockholmsbörsen kan ske på A- eller O-listan. Kraven för att bli noterat varierar
beroende på om bolaget söker sig till A- eller O-listan. (Börsregler, 2001)
2 Med historik menas ett antal års dokumenterad vinsttjäningsförmåga
3”information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen” (Börsregler, 2001).

http://www.stockholmsborsen.se/
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Bedömning av kurspåverkande information kan skilja sig från bolag till bolag och från tillfälle till tillfälle.
Nedan redovisas exempel på olika företags definitioner av kurspåverkande information (www.ad.se, 020403):

"Det som påverkar värderingen av aktien och det som ändrar bilden av bolaget"(Kenneth
Wall, presschef Axfood)

"Ekonomisk information relaterad till resultatet är särskilt viktigt, liksom expansionsplaner,
strukturförändringar och prognoser." (Lennart bohlin, VD och koncernchef, Cloetta-Fazer)

"Allt som kan kvantifieras och med vilken hjälp bolagets resultat kan räknas fram." (Sten  von
Hellens, informationschef, Raisio)

Det har visat sig att problemen för ett företag att uppfylla börsens krav ofta ligger i styrsystemens4 och
ekonomisystemens kvalitet samt informationshanteringen (Gometz et al, 1997). Företagen saknar ofta en
kompentent finansiell rådgivare, saknar erfarenhet från extern informationsgivning i noterade bolag samt
avsätter ej tillräcklig tid för förberedande aktiviteter (KPMG, 2001). Information är av yttersta vikt för aktörerna
på de finansiella marknaderna och att informationen dessutom är begriplig och rättvis är ett krav för att
prisbildningen ska fungera på ett effektivt sätt. Företag måste se över och utveckla sina styr- och ekonomisystem
och system för informationshantering för att kunna hantera en framtida börsnotering.(Gometz et al, 1997). 

Händelser på de amerikanska marknaderna det senaste året vad gällande undermålig informationshantering och
missvisande redovisning tillsammans med nya EU-direktiv, tror Finansinspektionen kan komma att innebära
skärpta regler vid kontroll av börs- och finansmarknaden i Sverige. Dessa regler har som syfte att skapa en
enhetlig standard inom EU samt är ett försök att förhindra missvisande uttalanden och svårtolkad bokföring. De
skärpta reglerna kan medföra att börsintroducerade företag ytterligare bör förbättra och utveckla sina system för
styrning och informationshantering i framtiden (www.di.se, 2001-02-06)
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2 Problemdiskussion

En börsintroduktion och att bli ett offentligt bolag innebär en stor omställning för företag. Företagen hamnar i
offentlighetens ljus och granskas av många intressenter i dess omgivning. De bevakas ständigt av massmedia,
finansanalytiker samt aktieägargrupper varför ledningen ständigt måste kunna svara för sina uttalanden och
hantera omgivningens ibland oförutsedda reaktioner. De ökade kraven på öppenhet innebär att ställa sig till
förfogande för intervjuer, att lämna täckande och relevant siffermaterial, ge stabila prognoser och att vara snabb
med information och klarlägganden. Brist på information och kommentarer kan skapa en misstro och skada
företaget i längden (Gometz et al, 1997). Börsen kräver att ett noterat bolag ska kunna ta fram rätt information
vid rätt tillfälle samt att den förmedlas på ett korrekt sätt varför informationsgivning är en viktig del för ett
börsnoterat bolag. Företag som inte är publika har inte samma krav på sig gällande informationsgivning
(Boman, 1990). För att klara av denna nya situation  krävs det noggranna förberedelser gällande vad det innebär
att vara ett publikt bolag.

I och med den mer omfattande informationsgivningen får både den interna och externa kommunikationen en
ökad betydelse för ett börsnoterat företag. Kommunikation är ett medel för att sprida information och förmedla
en önskvärd bild av företaget. (Gometz et al, 1997). Styrning får en betydelsefull roll i ett börsnoterat företag.
Ett företags styrsystem utgör såväl beslutsunderlag för styrelsen som underlag för ekonomisk information till
aktieägarna. (KPMG, 2001) Företagets skall kunna få fram erforderligt beslutsunderlag och möjliggöra snabb
och frekvent informationsgivning. Företag som ska börsnoteras har skilda förutsättningar vid introduktionen,
vissa företag behöver inte genomföra betydande förändringar gällande styrsystem och organisation medan andra
är tvungna att utföra omfattande förändringar (Gometz et al, 1997). En börsintroduktion påverkar inte endast
ledningen utan även de övriga anställda. Det är av betydelse att medarbetarna är förberedda på de förändringar
som en börsintroduktion medför gällande informationsgivning. För ett börsbolag krävs det att
informationsgivning sköts professionellt på lång sikt och att det finns rutiner för detta i företaget. Utifrån
ovanstående problemdiskussion ställer vi oss följande frågor:

• Hur bör företag förbereda sig inför en börsintroduktion för att uppfylla de krav som ställs gällande
informationsgivning?

• Påverkar en börsintroduktion, med ökade krav på informationsgivning som följd, ett bolags kommunikation,
styrsystem och organisation och i så fall på vilket sätt?



2.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett bolag som börsnoteras förbereder sig för att klara av kraven på
informationsgivning. Vi ämnar även undersöka om ett företags kommunikation, styrsystem och organisation
påverkas vid en börsintroduktion för att uppfylla kraven på informationsgivning. Vår ambition är att finna
faktorer som lett till en framgångsrik börsnotering gällande informationshantering, samt fortsatt verkan som
noterat bolag på Stockholmsbörsen, 

2.2 Avgränsning

Vår undersökning omfattar endast företag som är noterade på O-listan vid Stockholmsbörsen.
Företagen som deltar i undersökningen är IT-bolag (informationsteknologi) vilka har varit
verksamma på börsen under en kortare tidsperiod, mellan ett till fem år. Anledningen till att vi
har valt IT-bolag är att det till stor del är denna kategori av bolag som har börsintroducerats
de senaste fem åren. (www.stockholmsborsen.se, 020218) De framgångsfaktorer vi ämnar ta fram
för en lyckosam börsnotering avser endast informationshantering. Vi beaktar således inte
framgångsfaktorer gällande kursutveckling för ett börsbolag och vi kommer heller inte
studera hur företagens ekonomisystem är uppbyggda.

http://www.stockholmsborsen.se/


3 Metod

I metodkapitlet redogör vi för olika utgångspunkter gällande vetenskap och forskning. Vi ämnar även beskriva
vårt förhållningssätt och ansats samt vårt metodval och tillvägagångssätt. Genom metodkapitlet vill vi skapa en
förståelse hos läsaren hur vi har genomfört vår studie. Vår förhoppning är att denna förståelse ska öka läsarens
förmåga att bedöma uppsatsens trovärdighet och således dess kvalitet.

3.1 Vetenskap, forskning och kunskap

En uppsats som denna bör vara vetenskaplig och forskningsnära, men vad innefattar dessa

begrepp? Begreppet vetenskaplig kan förklaras med hjälp av vetenskapsteorin vilken

behandlar hur vetenskaplig kunskap bildas och prövas, samt vilken roll den har i samhället.

Intresset för vetenskapsteori väcktes i början av 1900-talet då filosofiska frågor började

ställas om vad kunskap är samt vad olika värderingar grundas på. Enligt OECD:s5 definition

är forskning ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer (Wallén,

1996).

Kunskap har en avgörande roll inom vetenskap och forskning. Kunskapsteori behandlar hur

kunskap uppkommer, dess art och relation till verkligheten. Två huvuduppfattningar vad

gäller kunskap förekommer inom äldre filosofi, vilka är realism och idealism. Realism

innebär att det finns verkliga kunskapsobjekt eller företeelser och kunskapens riktighet kan

prövas empiriskt. Idealismen anser däremot att kunskapen är subjektiv och att endast

kunskapsobjekten finns i våra egna föreställningar. De senaste årtiondena har en konflikt

förekommit mellan vetenskapsteoretiker och forskningssociologer angående dessa två

kunskapsuppfattningar. Vetenskapsteoretikerna är främst kunskapsteoretiska realister, de

anser att vetenskapen är en rationell verksamhet där forskningsmetodik och regler för

prövning av kunskap förekommer. Forskningssociologer hävdar att det inte förekommer

någon rationell inomvetenskaplig grund för kunskap, utan vad som är god forskning är

beroende av maktförhållanden och vad forskarkollegor accepterar. (Wallén, 1996)



3.2 Vetenskapsteoretiska traditioner

Det existerar olika vetenskapliga traditioner med olika filosofiska bakgrunder, exempelvis

positivism och hermeneutik. Positivismens förgrundsfigur anses vara den franske filosofen

Auguste Comte som levde under början av 1800-talet. Det som karaktäriserar denna tradition

är att stor fokus läggs på forskaren. (Carlsson, 1991) Enligt den positivistiska synen på

forskarrollen är det viktigt att skilja mellan vetenskap och personlighet. Forskaren får inte

påverkas av den roll han har inom andra livsområden. (Bergström, 1979) Forskaren utgår

ifrån en grundtanke som denne har och ställer upp, utifrån denna, en eller flera hypoteser och

slutligen kan en teori byggas upp. Dessa hypoteser testas sedan empiriskt och forskaren

strävar efter att hitta ett orsak-verkan samband. Om teorin verifieras vid fortsatta prövningar

kan småningom en allmängiltig lag skapas. Vid forskning som är positivistiskt inriktad

används främst kvantitativa metoder vilka möjliggör statistiska och matematiska analyser.

(Carlsson, 1991) Vad som menas med kvantitativ metod förklaras i avsnitt 3.4.

                                                                                                                                                                                    
5 Organisation for Economic Co-operation and Development



Hermeneutik är ett forngrekiskt ord och översätts ofta med benämningen tolkningslära.

Hermeneutiken förekom från början inom teologin och användes för att tolka innehåll i

bibeltexter. Det var den tyske filosofiprofessorn Wilhelm Dilthey som levde under 1800-talet

som överförde hermeneutiken från teologin till kultur och samhällsvetenskapen. Enligt det

hermeneutiska synsättet bör en förståelse skapas för den innebörd människan lägger i sina

handlingar. Med detta menas att forskaren inte endast konstaterar och registrerar ett visst

beteende, utan även försöker förstå vad beteendet innebär för den eller de individer som

studeras. (Carlsson, 1991) Hermeneutikerna anser inte att det är möjligt att tolka olika

situationer utan att forskarens personlighet påverkar. (Andersson, 1982) För att skapa en

sådan förståelse är ofta kvalitativa forskningsmetoder nödvändiga. Vad som menas med

kvalitativ  metod redogörs för i avsnitt 3.4.

Vi anser att få människor kan positionera sig fullt ut till en ytterlighet utan har inslag av både

positivism och hermeneutik. Genom flera års universitetsstudier både inom ekonomi och

informatik har vi skapat oss viss bakgrundskunskap rörande vårt uppsatsämne,

informationshantering för börsintroducerade företag. I likhet med det hermeneutiska synsättet

tror vi inte att det är möjligt att inte påverkas av tidigare erfarenheter i utformningen av denna

uppsats. Dessa tidigare erfarenheter tror vi bidrar till att vi inte kan uppnå objektivitet i den

bemärkelse som positivister talar om. Genom att läsa uppsatsen tror att vi läsaren själv har

möjlighet att skapa sig en uppfattning om vilket förhållningssätt vi som författare har gällande

positivism och hermeneutik. Vi har inhämtat information från Stockholmsbörsen samt från

artiklar som berör ämnet och därigenom har vi skapat en bild av hur informationshantering

fungerar i börsintroducerade företag. Med hjälp av dessa bakgrundskunskaper och litteratur

har vi format vår referensram.



3.4 Kvantitativ respektive kvalitativ ansats

Val av metod beror ofta på vad som skall undersökas och det gäller att finna en lämplig metod

för att få svar på just de frågor som är intressanta för undersökningen. Även en forskares

vetenskapliga synsätt påverkar metodvalet. Den som har ett positivistiskt synsätt skulle i

många fall använda sig av en kvantitativ  undersökning, medan en hermeneutiker troligen

skulle använda någon form av kvalitativ undersökning. En forskare har ofta ambitionen att

skapa en uppfattning om hur verkligheten ser ut, men ibland kan det uppstå svårigheter att

leva sig in i och förstå olika parter. Då egna åsikter och föreställningar inverkar är det av vikt

att forskaren är medveten om sina ställningstaganden och perspektivval. (Carlsson, 1991)

Den som med utgångspunkt från positivistisk filosofi menar att forskningen syftar till att söka
orsak- verkansförklaringar och att forskarens roll är objektivt iakttagande söker sig till
metoder där kvantifiering är möjlig (Carlsson, 1991). Utgångspunkten för de kvantitativa
metoderna är att det som skall studeras bör göras mätbart så att resultatet kan presenteras
numeriskt (Olsson & Sörenssen, 2001). Om forskaren är mer intresserad av att försöka förstå
snarare än att förklara blir de kvantitativa metoderna mindre användbara och forskaren nyttjar
med större fördel de kvalitativa metoderna (Carlsson, 1991). Den kvalitativa forskaren
försöker fånga innebörd och tolkningar i intervjuer, observationer eller i texter. Ursprungligen
utgår både det kvantitativa som det kvalitativa perspektivet från vetenskaplig tradition och har
som mål att systematiskt kunna generera ny kunskap (Olsson & Sörenssen, 2001).

Patel och Tebelius (1987) anser att det har diskuterats en hel del kring kvantitativ kontra
kvalitativ forskning som om det vore frågan om två helt skilda vetenskapliga realiteter, men
anser att i praktiskt forskning är det knappast fallet. De hävdar att forskning som i huvudsak
är kvantitativ även kan ha inslag av kvalitativ karaktär och tvärtom. 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod då vårt syfte är att
undersöka hur bolag som börsnoteras förbereder sig samt undersöka om företags
kommunikation, styrsystem och organisation påverkas vid en börsintroduktion. Vår avsikt är
inte att göra det som studeras mätbart och framställa en numerisk presentation, därför finner
vi inte en kvantitativ metod lämplig för denna undersökning. Genom våra intervjuer vill vi
skapa en kontakt med informanterna och genom deras bedömningar av problemen gå
grundligare in på vilka anpassningar som bör göras vid en introduktion. Genom vår
undersökning ämnar vi således försöka förstå snarare än att förklara vilket gör en kvalitativ
metod lämplig för denna undersökning.  

3.5 Deduktion respektive Induktion



Den kvantitativa respektive kvalitativa forskningen har olika utgångspunkter, det deduktiva
respektive induktiva sättet att planera och genomföra forskning. Deduktion benämns ofta
bevisandets väg och induktion upptäckandets väg. Deduktion innebär att det med teorin som
utgångspunkt görs ett antagande om hur relationen mellan olika fenomen i verkligheten skall
vara ( Patel & Tebelius, 1987). Det innebär att det finns en föreställning som bevisar hur
relationer mellan olika förhållanden ter sig i verkligheten. Utifrån denna teori drar forskaren
slutsatser om enskilda företeelser. Exempelvis kan forskare utgå från en teori och presentera
ett antagande om verkligheten i en hypotes, detta kallas ofta hypotetiskt-deduktivt arbete
(Olsson & Sörenssen, 2001). Induktiv är den slutledning där man utifrån enskilda fall sluter
sig till en princip eller allmän lag (Patel & Tebelius, 1987). Forskning som utgår från
upptäckter i verkligheten och sedan sammanförs till allmänna principer och slutligen
formulerar en teori, kallas induktivt arbete (Olsson & Sörenssen, 2001). 

Nedan illustreras begreppen induktion / deduktion i figur 2. Figuren beskriver hur deduktion
utgår från teorin med principer och hypoteser och med hjälp av dessa skapar samband och
begreppsbildning. Med hjälp av dessa kan forskaren förutsäga och förklara empirin. Induktion
däremot utgår från empirin och erhåller fakta genom observationer och intervjuer, etc.
Därigenom skapas operationella definitioner och begrepp som tillsammans utmynnar i olika
principer och hypoteser.

             TEORI

Principer
Hypoteser

Induktion Begreppsbildning Deduktion
Samband

Begrepp
Operationella definitioner

Faktaerhållan genom Förutsägelser
Intervju, observation etc och förklaringar

EMPIRI

Figur 2. Beskrivning av skillnaden mellan deduktiv och induktiv slutledning, (Olsson & Sörensen, 1999)

I vår undersökning har vi har studerat fenomen i verkligheten och med stöd utifrån litteratur
försökt finna infallsvinklar och tolkningsmöjligheter. Vårt arbetssätt innebär en pendling
mellan teori och empiri och kan inte sägas vara renodlat induktivt eller deduktivt utan snarar
en kombination av dessa två arbetssätt. 

3.6 Tillvägagångssätt

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt ämnesval och varför vi anser att ämnet är

intressant. Vi beskriver även urvalet av intervjuobjekt samt genomförandet av intervjuerna. 



3.6.1 Ämnesval

Innan vi bestämde oss för ämnet i den här uppsatsen diskuterade vi många olika intressanta områden, men
huvudfokus låg på börsnoteringar. För att kunna genomföra denna uppsats har vi successivt smalnat av ämnet
och slutligen fokuserat på informationshantering för börsnoterade företag. Ämnet behandlas regelbundet i media
vilket har bidragit till att fånga vårt intresse samt att informationshantering är en viktig faktor för börsnoterade
företag. Vi har inte funnit någon tidigare genomförd undersökning specifikt inriktad på informationshantering
för börsnoterade företag. Vi har dock funnit undersökningar rörande börsintroduktioner, motiv till
börsintroduktioner samt strategiförändring vid börsintroduktion. Vi har läst dessa undersökningar tillsammans
med artiklar och referenslitteratur för att skapa en bred grund att stå på. Många företaget avvaktar i dagsläget
lämpligt tillfälle för börsintroduktion varför vi anser att denna uppsats är relevant och aktuell, då vår avsikt med
uppsatsen är att ta fram ett antal framgångsfaktorer gällande informationshantering (www.ad.se, 020403). 

3.6.2 Urval

Den empiriska grunden för uppsatsen utgörs av kvalitativa intervjuer med företag och

konsulter. På Stockholmsbörsens hemsida (www.stockholmsborsen.se) sökte vi fram samtliga

IT-bolag noterade på Stockholmsbörsens O-lista,  vilket resulterade i 52 stycken bolag. Våra

urvalskriterier var att intervjua personer vilka arbetat i företaget innan, under och efter

börsintroduktionen samt tagit del av det förberedande arbetet inför introduktionen. Vi

kontaktade VD:n för samtliga 52 företag. Första kontakten skedde via e-mail där vi beskrev

uppsatsämnet samt vad vi ville ha hjälp med. Vi fick svar från hälften av de kontaktade

bolagen och 11 bolag angav att vi fick kontakta dem för en intervju. Dessa 11 bolag uppfyllde

våra uppställda urvalskriterier och det resulterade i att vi intervjuade bolag som varit noterade

på Stockholmsbörsens O-lista i 1-5 år. (se bilaga 1) På grund av våra urvalskriterier har vi

kommit i kontakt med bolag noterade en kortare tid på Stockholmsbörsen eftersom det är mer

sannolikt att personerna finns kvar i företaget.  Vi ansåg att 11 intervjuer med börsnoterade

bolag var tillräckligt för vår undersökning varför någon upprepad förfrågan inte behövdes

skickas ut. 

Vid börsintroduktioner tar företag hjälp av utomstående konsulter vilket medför att vi anser

det relevant att beakta deras roll i noteringsprocessen. Vi kontaktade ett flertal större

revisionsbyråer, IR-konsulter (Investor Relations) och Stockholmsbörsen per e-post. 

http://www.ad.se/


Intervjuer bokades in med fyra konsulter och en informationsövervakare på

Stockholmsbörsen. Dessa fem personer benämns i fortsättningen konsulter. Totalt har vi

genomfört 16 stycken intervjuer.

Vi valde företag på O-listan då vi förmodar att det är här de största skillnaderna kan utläsas

mellan att vara börsintroducerat och inte. Företag som är noterade på A-listan har i de flesta

fall varit noterade på O-listan tidigare och steget från A till O listan anser inte vi är lika stort

som att noteras på O-listan.  Företagen har då redan genomgått en börsintroduktion varför vi

inte anser att kontrasten blir lika stor om studien hade omfattat företag noterade på A-listan. 

3.6.3 Intervjuer och intervjuteknik

Den empiriska delen i uppsatsen baseras på personliga intervjuer med individer inom företag

vilka arbetat med börsintroduktionen, exempelvis VD eller ekonomichef, samt med konsulter

som arbetar med börsintroduktioner. Anledningen till att vi valt att genomföra intervjuer

framför enkätutskick är att intervjuer möjliggör en diskussion runt frågeställningarna och vi

anser därmed att mer utförliga svar ges. Enkäter ger inte samma möjlighet till följdfrågor och

ger därmed inte lika uttömmande svar (Ejvegård, 1993). Vi anser även att personliga

intervjuer till skillnad mot telefonintervjuer ger mer utförliga och ärliga svar. En personlig

intervju skapar en relation mellan intervjuaren och respondenten och ett förtroendefullt

förhållande kan uppnås (Ejvegård, 1993). Vi anser att en bra kontakt skapades vid våra

intervjutillfällen och vi upplevde svaren som uppriktiga och utförliga. 

Det finns enligt Patel och Tebelius (1986) vissa rekommendationer baserade på de vanligaste

förekommande felen vid frågeformuleringar. Bland annat bör vissa frågor undvikas,



exempelvis långa frågor, ledande frågor och dubbelfrågor. Frågorna bör även vara lätta att

förstå samt uppfattas på rätt sätt (ibid), detta har vi har haft i åtanke när vi formulerat våra

intervjufrågor. Vi har formulerat frågor utifrån våra problemställningar och förberett

intervjuerna noggrant genom att skaffa oss förkunskaper om företaget vi ska intervjua.

Vanligt förekommande i forskningssammanhang är att en intervjuare frågar ut en respondent

(Ejvegård, 1993).Vid våra intervjuer har dock båda författarna medverkar aktivt, då vår åsikt

är att innehållet i intervjun kan breddas och få fler infallsvinklar om vi nyttjar båda

intervjuarnas förkunskaper. Det är praktiskt att använda bandspelare under intervjun för att

sedan i lugn och ro skriva ut den. Sedan kan det material som anses lämpligt väljas ut för att

användas i uppsatsen (Ejvegård, 1993). Vi har under våra intervjuer använt bandspelare efter

att vi har försäkrat oss om att den intervjuade accepterat detta. Andra sätt att dokumentera

intervjuer kan vara att anteckna under tiden intervjun pågår. Detta kan dock vara hämmande

och tidskrävande ur intervjusynpunkt. Viktig fakta kan förbises och ju längre tid efter

intervjun materialet bearbetas desto större är risken att detaljer glöms bort. När intervjuerna

har skrivits ut har vi skickat över utskriften till respondenterna för en granskning och de har

då fått en möjlighet att rätta till feltolkade svar. (Ejvegård, 1993)

Vi har inlett våra intervjuer med en kort beskrivning av vår undersökning och försäkrat de

intervjuade att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att den

intervjuades namn inte lämnas ut utan samtycke och att anonymitet garanteras. Vi tror att

detta har varit bidragande till att våra respondenter kunnat ge uppriktiga svar. Det kan vara

svårt för intervjuaren att vara neutral vid en intervju, att inte visa sitt gillande eller ogillande

till de olika svaren och inte heller ställa ledande frågor (Ejvegård, 1993). Vi har försökt ställa

frågorna i samma ordning vid varje intervjutillfälle för att minska risken för påverkan på

svaren. I vissa fall har det varit svårt att följa samma ordning då respondenten vikt in på nya



områden genom sina svar. Vi ville dock inte att intervjuerna skulle standardiseras för mycket,

då de kan förlora sin explorativa betydelse. Avslutningsvis förberedde vi respondenten på att

förnyad kontakt kan komma att tas vid behov för att förtydliga vissa frågor ur intervjun. 

Det insamlade materialet har vi tolkat och analyserat för att finna framgångsfaktorer gällande

informationshantering för börsnoterade företag. Som vi nämnt är vår studie av kvalitativ

karaktär och den information vi samlar in ligger som grund för vår tolkning. Tolkningen

grundas i våra kunskaper och förståelse för ämnet, vår tolkningsgrund ändras dock under

arbetets gång då vi får ny förståelse och kännedom om ämnet. 



4 Metodkritik

För att säkerställa att information som presenteras är trovärdig, är det betydelsefullt att
redogöra för begreppen validitet och reliabilitet. I nedanstående avsnitt diskuterar vi hur vi
försökt att uppnå trovärdighet i vår uppsats. 

4.1 Validitet – förmåga att mäta rätt sak
 
Validitet innebär ett mätinstruments förmåga att mäta rätt sak. Om det finns klara mått och mätmetoder
föreligger oftast inga problem att mäta validitet (Ejvegård, 1993). Det är svårt att påvisa om resultatet av vår
undersökning är det önskvärda, men för att öka validiteten anser vi att det är viktigt att vara medvetna om att
snedvridning av information kan förekomma vilket  kan påverka vårt agerande. I ett försök att öka validiteten,
med avseende på att mäta rätt saker, formulerar vi våra intervjufrågor på så sätt att de täcker in våra
problemformuleringar och vår syfteformulering. Vi skickade ut ett frågeunderlag till respondenterna i god tid
före intervjuerna, vilket gav dem en möjlighet att sätta sig in djupare i frågeställningarna och därmed ha en
möjlighet att ge oss mer ingående svar. Validitet handlar även i vårt fall om hur intervjupersonens beskrivning
av företagets förändring i samband med börsintroduktion stämmer överens med vad som skedde. Det är av stor
vikt hur våra intervjufrågor konstrueras och att vi är medvetna om att respondenternas svar kan påverkas
exempelvis av företagskultur, omvärld et cetera. För att öka validiteten i undersökningen har vi även genomfört
en testintervju för att förbättra intervjuunderlaget.

Reliabilitet anger tillförlitligheten hos och användbarheten av mätinstrument och måttenheter.

Eftersom forskaren själv ofta skapar mätinstrument, exempelvis frågeformulär, föreligger risk

för att mätinstrumentets pålitlighet påverkas. Begreppet reliabilitet behandlas oftast i samband

med kvantitativa undersökningar. Vid enkätundersökningar kan reliabiliteten testas med hjälp

av olika metoder. (Ejvegård, 1993) Vår uppsats är inte kvantitativ varför begreppet reliabilitet

inte behandlas närmare i och med att det inte är relevant vid kvalitativa studier av detta slag.

(Ejvegård, 1993)

Vid intervjuerna har vi ställt frågor och respondenten har tolkat frågorna och angivit ett svar,

vilket vi sedan tolkat. Denna metod kan visserligen skapa missuppfattningar, men vid dessa

personliga intervjuer har vi ställt följdfrågor i de fall då vi ansett att något varit oklart. Vi har

även fått tillåtelse att kontakta den intervjuade i efterhand då vi lyssnat av den inspelade

intervjun och funnit något oklart. Genom att skicka ut den nedskrivna intervjun för

granskning och godkännande till den intervjuade personen anser vi att risken för missförstånd

minskar och därigenom ökar tillförlitligheten i uppsatsen. 



Det finns en risk att de företag som har medverkat i vår undersökning har gjort detta på grund av  att de har en
positiv bild att ge av sin börsintroduktion och fortsatta verkan som börsbolag. Vid intervjuerna har endast ett
fåtal negativa konsekvenser av börsintroduktionen gällande informationshantering uppkommit. I vissa fall är det
möjligt att företagen inte vill delge sådana negativa händelser. Anledningen till att vi inte fått svar från bolag
som har haft uppenbara problem med informationshanteringen kan även vara att dessa bolag inte längre finns
kvar, har avnoterats eller gått i konkurs. Vi anser dock inte att det påverkar resultatet i detta fall då vi med hjälp
av både positiva och negativa upplevelser kan finna framgångsfaktorer för att lyckas med informationshantering
på börsen. 



5 Referensram

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de lagar och regler som gäller för börsnoterade

företag samt de krav börsen ställer gällande informationsgivning. Vi kommer även att

behandla begreppen kommunikation, styrning och organisation, då dessa är faktorer som vi

anser påverkar ett företags möjlighet till god informationsgivning. 

Nedan illustreras en modell över hur referensramen är uppbyggd. Vi vill genom denna

illustration visa varför vi anser att dessa områden är relevanta att behandla i referensramen.

Vår åsikt är att lagar och regler tillsammans med ett företags kommunikation, styrsystem och

organisation påverkar ett företags möjligheter till en god informationsgivning6. I företagets

omvärld finns det yttre faktorer såsom lagar och regler vilka ett börsnoterat företag är reglerat

att följa och dessa påverkar således också ett företags informationsgivning. Kommunikation,

styrning och organisation är inre faktorer som ett företag i högre grad själva kan styra över.

Kommunikation utgör en viktig del i en organisation och de flesta företag inser behovet av

kommunikationsprinciper för att hålla människor informerade. Styrning är en annan viktig

faktor då det krävs effektiva styrmedel för att kontrollera att börsbolag och börsmedlemmar

följer rådande regler för informationsgivning. (Samuelsson, 1991) Stora organisationer kan

inte existera utan vissa grundläggande formella strukturer och företagsledningen försöker

genom dessa formella strukturer att styra arbetsprocesser (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1993).

Det är av betydelse att personalen förstår de förändringar som sker vid en börsintroduktion

och det är således viktigt att hela företaget deltar i förberedelserna inför en börsintroduktion.

För att marknaden ska kunna vara effektiv krävs att informationen ej är missvisande och att

marknaden får tillgång till all information vid en och samma tidpunkt. 

                                                          
6 Informationsgivning är all information som företag förmedlar till omvärlden (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist,
1993).
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5.1 Lagar och regler

5.1.1 Börsbolagens informationsskyldighet

Flera länder, exempelvis England, Canada och USA, har länge haft omfattande regler gällande
informationsgivning, både vad gäller utformning och innehåll. De externa informationskraven på börsnoterade
företag har även i Sverige blivit alltmer betydande. De informationsregler som införts i Sverige är uppbyggda
runt uppgiftsskyldighet vid inträde på börsen, skyldighet att regelbundet offentliggöra redovisningsinformation
och ett kontraktsåtagande att lämna kontinuerlig informationsgivning för att förbli börsnoterat. Det finns även
regler med uppgift att hindra enskilda personer från att utnyttja icke offentliggjord information eller motverka
spridandet av falsk information. (Samuelsson, 1991)

Skyldighet att offentliggöra information ligger hos börsbolaget. Bolagets bokföring är inte offentlig utan
redovisningsinformation lämnas i form av årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Målet är
att information skall produceras och kommuniceras på ett för börsbolag likformigt sätt, vilket underlättar
jämförelser och kontroll. Normalt sker ingen myndighetskontroll av de lämnade uppgifterna utan de verifieras
av en från bolaget fristående revisor. Det finns inga särskilda regler i aktiebolagslagen (ABL) som utökar
informationsplikten eller i något annat avseende ökar kraven på just de börsnoterade bolagen. Behovet av
information rörande aktiemarknadsbolag tillgodoses genom lagen och förordningen om Stockholms fondbörs.
(Samuelsson, 1991). Informationsplikt regleras i noteringsavtalet som sluts mellan Stockholmsbörsen och
företaget. (www.stockholmsborsen.se, 020218)

I Sverige gäller enligt årsredovisningslagen (ÅRL), att balans- och resultaträkningen tillsammans med noter
skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Dessutom skall
förvaltningsberättelsen ge en föreställning om utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Vidare framgår det av ÅRL att upplysningar även skall lämnas om förhållanden som inte redovisas i balans-
eller resultaträkning men vilka ändå är viktiga för bedömning av bolagets ställning och resultat, samt förväntad
framtida utveckling, verksamhet inom forskning och utveckling samt bolagets filialer utomlands.
Aktiebolagslagen (ABL) ställer krav på upplysning om viktiga omständigheter som påverkar företagets ställning
och resultat samt upplysningar om väsentliga händelser inom företaget. Bokföringsnämnden (BFN) delar in
information i tre typer. Information om verksamheten innefattar upplysningar om verksamhetens art och
inriktning, förändringar i verksamheten såsom uppköp, större investeringar osv. Kompletterande
redovisningsinformation innebär upplysning om forsknings- och utvecklingskostnader, osäkerhet gällande
värdering av tillgång etc. Övrig information innebär upplysning om risk för obestånd eller likvidation, större
ägare och företagsledningens kommentarer tillsammans med väsentliga nyckeltal och en historisk
flerårsöversikt. Vad som är kurspåverkande information kan vara svårt att bedöma. Stockholmsbörsen brukar
betona offentliga uppköpserbjudanden, förvärv eller avyttringar av företag, samarbetsavtal, investeringsbeslut
och betydande order (Samuelsson, 1991).

Ett ökat behov av information har uppkommit till följd av den ökade medvetenheten om väsentliga skillnader i
redovisningsprinciper mellan länder. Även påtryckningar från investerare i syfte att öka kvaliteten och
jämförbarheten i informationen har medfört att bolagens årsredovisningar ökat i omfattning. Den ökade
informationsgivningen blir för bolagen en balansgång mellan att vilja lämna korrekt och fullständig information
för att ge ett trovärdigt intryck och risken för att informationen uppfattas negativt vilket skulle kunna ge
ogynnsamma konsekvenser för bolaget. (Törnqvist, 1997)

5.1.2 Stockholmsbörsens krav på företaget 

Nedanstående information är hämtat från Stockholmsbörsens hemsida, www.stockholmsborsen.se (02-02-18).

I syfte att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel ställer Stockholmsbörsen vissa grundläggande
krav på de bolag som söker börsnotering. Kraven varierar beroende på om bolaget söker sig till A- eller O-listan.

http://www.stockholmsborsen.se/
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Exempelvis ställs krav på dokumenterad vinstintjäning och historik för bolag noterade på A-listan vilket inte
gäller för O-listan. O-listans krav på bolag redogörs för nedan. Beslut om notering fattas av Stockholmsbörsens
bolagskommitté. För notering på O-listan ställs inte krav på historik eller vinstintjäningsförmåga, men bolaget
skall senast första noteringsdagen ha tillräckliga finansiella resurser för att säkerställa en överblickbar framtid,
minimum den närmaste tolvmånadersperioden. Även följande krav skall uppfyllas för att få noteras på O-listan: 

1. Bolaget skall ha förutsättningar att uppfylla börsmässiga krav beträffande ledning,              
styrelsens sammansättning, ekonomistyrning och kapacitet för aktiemarknadsinformation. Exempelvis bör
en majoritet av styrelsen inte ha sådana affärsförbindelser med bolaget att deras oberoende av
företagsledningen kan ifrågasättas. För att säkerställa likabehandling av aktieägarna måste det i styrelsen
finnas ledamöter som är oberoende av huvudaktieägarna. Representanter för företagsledningen bör inte ingå
i styrelsen med undantag för VD. Ekonomisystemet skall vara upplagt så att ledning och styrelse får
erforderligt beslutsunderlag och skall möjliggöra snabb och frekvent rapportering. Det bör även finnas
personell kapacitet att analysera materialet så att den externa rapporteringen kan kommenteras på ett för
aktiemarknaden relevant sätt. Redovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed och med
tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer. Med kapacitet för aktiemarknadsinformation menar
Stockholmsbörsen exempelvis att det är viktigt att det i styrelsen finns tillräcklig erfarenhet av de speciella
krav som en börsnotering innebär. För att inte VD skall bli alltför belastad bör det finnas åtminstone någon
ytterligare person som kan uttala sig för bolagets räkning. Om bolaget inte har någon informationschef kan
denna funktion exempelvis utövas av ekonomi- eller finanschef. Det är viktigt att denna person har den
kompetens som krävs. Det kan underlätta att anlita konsulthjälp, speciellt när det gäller utformningen av
aktiemarknadsinformationen. Det är viktigt att bolaget har en tillfredsställande organisation för snabb
spridning av information till aktiemarknaden. Rutiner för detta skall finnas på plats vid noteringen. 

Skillnaden gentemot A-listan är att det inte fullt ut behöver visas att organisationen redan från början uppfyller
börsmässiga krav. Bolaget kan exempelvis vara relativt nybildat och tidigare arbetat med en liten organisation.
En börsnotering ställer ökade krav vilket ofta innebär att förstärkning av styrelse och ekonomifunktion behöver
ske. Om denna förstärkning sker i nära anslutning till börsnoteringen finns ingen dokumentation av hur
organisationen fungerar och därmed är en notering på A-listan utesluten. 

Notering på O-listan kan ske om det finns välgrundad anledning att anta att den nya organisationen har
förutsättningar att uppfylla börsmässiga krav. En sådan bedömning kan grundas på aktuella personers
kompetens och tidigare erfarenhet. Huvudregeln är att den nya organisationen skall ha varit på plats och fungerat
under åtminstone ett kvartal och även varit involverad i framtagandet av åtminstone en kvartalsrapport. Krav för
att notering skall ske påverkas i det enskilda fallet av bolagets risksituation, där generellt sett högre krav på
börsmässig organisation ställs då vinstintjäningsförmåga ännu inte föreligger.

2. Bolaget skall ha minst 10 procent av aktierna och 10 procent av rösterna i allmän ägo.
Med allmän ägo avses någon som direkt eller indirekt äger mindre än 10 procent av
aktiekapitalet eller rösterna. 

3. Bolaget skall ha minst 300 aktieägare som vardera äger aktier motsvarande minst en
handelspost. En handelspost är det antal aktier som motsvarar ett kvarts basbelopp. 

Spridningskraven syftar till att trygga en rimlig omfattning av aktiehandeln. Skulle
spridningen efter notering avtaga kan avnotering bli aktuellt. 

4. Noteringsprospekt7 skall upprättas. Om noteringen är förenad med nyemission och/eller
ett erbjudande skall Finansinspektionen godkänna och/eller registrera prospektet. 

                                                          
7 Prospekt är en presentation av företaget som förutom årsredovisningsinformation även innehåller erbjudande
om aktieköpet. Prospektets innehåll regleras av aktiebolagslagen (1975:1385) och finansinspektionens
föreskrifter om prospekt. (www.fi.se, 020218)



5.1.3 Noteringsprocessen

Vid ett första möte träffas Stockholmsbörsens representanter och det sökande bolaget för att etablera en kontakt
och diskutera noteringsprocessen. Mötet utmynnar normalt sett i att en granskningsman förordnas. Denna gör
sedan en utredning till underlag för bolagskommitténs beslut om notering.

Utredningens syfte är att klarlägga bolagets finansiella ställning, förhållanden med anknytning till redovisnings-
och informationsfrågor samt styrelsens och ledningens allmänna lämplighet. Utredningen och börsens hantering
av bolagets ansökan pågår parallellt med att bolaget skriver prospekt och i övrigt förbereder sig för
börsnoteringen. En tidig kontakt med börsen underlättar därför en snabb hantering.

Prospektet är det viktigaste dokumentet inför en marknadsnotering. Söker bolaget till A-listan skall prospektet
formellt godkännas av Stockholmsbörsen. För O-listan gäller istället att Finansinspektionen skall godkänna
prospektet. Synpunkter från börsen lämnas dock i båda fallen. För samtliga listor gäller att bolagen skall
underteckna ett noteringsavtal med börsen. I avtalet preciseras kraven på informationsgivning till börsen och
aktiemarknaden (Börsregler, 2001). Exempelvis regleras definitionen på offentliggörande vilket enligt
Stockholmsbörsen är: 

”Offentliggörande anses ha skett om informationen lämnats till minst två etablerade nyhetsbyråer samt minst
tre rikstäckande dagstidningar. Informationen skall senas samtidigt lämnas till börsen och snarast möjligt
finnas tillgänglig på bolagets hemsida.”  

 



För att säkerställa att alla mottagare erhåller information samtidigt sker därför idag kommunikation i första hand
med hjälp av telefax. E-post är inte ett av Stockholmsbörsen godkänt medium då samtidigheten inte kan
garanteras i samma grad som telefax.(Börsregler, 2001) 

Vid ansökan till Stockholmsbörsens O-lista skall följande handlingar bifogas:

• en undertecknad ansökan av styrelsen
• bolagsordningen
• registreringsbevis från Patent- och registreringsverket 
• spridningsintyg
• prospekt
• noteringsavtal8 (se bilaga 3)

 5.1.4 Insideraffärer

I Sverige och andra länder med utvecklade värdepappersmarknader finns lagstiftning mot missbruk av förtrolig
eller hemlig företagsinformation, så kallad insiderinformation. Den Svenska insiderlagstiftningen tillkom 1985.
Reglerna anger normer som är till för att förhindra att personer med insynsställning nyttjar ”hemlig information”
i samband med aktieaffärer. Finansinspektionen utreder fall då misstankar föreligger om insiderbrott och
otillbörlig kurspåverkan. (Rundfelt, 1989) 

Anledningen till att en reglering för insideraffärer föreligger är att det krävs för att behålla förtroendet för
marknaden. Insideraffärer är även ett brott mot arbetsgivaren och är moraliskt förkastlig. Det finns grupper som
förespråkar en avskaffning av förbudet mot insider att handla på grund av att de anses höja effektiviteten på
aktiemarknaden. En aktiemarknad kan sägas vara effektiv då aktiekurserna återspeglar all tillgänglig information
om ett bolag, se vidare avsnitt 5.5 .(Rundfelt, 1989)

Det förekommer olika definitioner på vad som ingår i begreppen insider och insidermissbruk. En vanlig
definition på insider är exempelvis styrelseledamöter och företagsledning som är bättre informerade om
aktiemarknaden och enskilda företag än allmänheten. Insiderinformation definieras vanligen som kännedom om
en specifik händelse eller liknande som när den blir allmänt känd kan förväntas påverka kursen i avsevärd grad.
Det blir dock först ett insidermissbruk då insidern för egen vinning utnyttjar information. (Rundfelt, 1989) 

                                                          
8 För samtliga listor gäller att bolagen skall underteckna ett noteringsavtal med börsen. I avtalet preciseras
kraven på informationsgivning till börsen och aktiemarknaden (www.stockholmsborsen.se, 020218).



Lagen om insiderbrott är uppdelad i tre områden och innehåller följande punkter: (www.fi.se, 040402)

1. Insiderstrafflagen

Handelsförbud

Det finns ett förbud för alla, inte bara för personer i ledande ställning, att på
värdepappersmarknaden handla med finansiella instrument på basis av information som
inte är allmänt känd. Gör man det föreligger ett insiderbrott.

Otillbörlig kurspåverkan
Det är förbjudet att vidta olika åtgärder i kursdrivande syfte, så kallad otillbörlig
kurspåverkan.

Obehörigt röjande av insiderinformation
Det är förbjudet att röja uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka kursen på
finansiella instrument. Detta förbud gäller för den som har anställning, uppdrag eller
annan befattning som normalt innebär att han eller hon får insiderinformation. Förbudet
gäller också den som får insiderinformation om ett bolag där han eller hon äger aktier.

2. Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Anmälningsskyldighet
Anmälan om aktieinnehav eller förändring i aktieinnehav ska ha kommit in till
Finansinspektionen inom fem dagar. Finansinspektionen för ett register över de personer
med insynsställning i svenska noterade aktiebolag (se ovan). Bolagen är skyldiga att
anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insyn. Dessa personer måste
anmäla innehav av aktier och ändring i innehavet. Vissa närstående fysiska och juridiska
personers innehav omfattas också av anmälningsskyldigheten, så även bolagens återköp
av egna aktier.

3. Försenade anmälningar resulterar i en avgift på 10 procent av vederlaget, dock
minst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor (per affär).

Förbud mot korttidshandel
Förbudet mot korttidshandel gäller för en mindre krets centralt placerade
befattningshavare i svenska aktiebolag noterade på Aktietorget, NGM och
Stockholmsbörsen (ej Nya Marknaden) och gränsen är tre månader. Detta förbud innebär
att denna mindre krets personer ej får köpa eller sälja aktier de innehaft mindre än tre
månader. 

De personer som anses ha insynsställning i bolaget skall namnges av företaget i en speciell förteckning vilken
bankinspektionen skall handha. Dessa namngivna personer är skyldiga att anmäla förändringar i sina
aktieinnehav i bolaget till Värdepapperscentralen. Finansinspektionen och Stockholmsbörsen följer aktiers
löpande kursutveckling och när stora rörelser sker larmar Stockholmsbörsen finansinspektionen. Då misstankar
om insideraffärer finns gör finansinspektionen en utredning och ärendet går sedan vidare till åklagaren som gör
en förundersökning. Om brott föreligger kan straffet bli dagsböter eller i vissa fall fängelse. (Boman, 1990)

En åklagare har idag svårt att bevisa insiderbrott. Lagen kräver att det dels ska gå att bevisa att den misstänkte
med uppsåt tänkt tjäna pengar på den opublicerade informationen samt att informationen väsentligt kommer
påverka aktiekursen. Lagen är svårtolkad och således svår att tillämpa. Sedan lagen kom 1985 har 
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Finansinspektionen utrett 500 ärenden men endast ett fåtal har lett till fällande dom. Under 2001 gick endast tre
insiderutredningar vidare till åklagare från Finansinspektionen. (Finans Vision, 020517) För att komma åt
insiderhandeln krävs det snabba åtgärder och enklare beviskrav men hittills har inga radikala åtgärder gjorts för
att förhindra den utbredda ekonomiska brottsligheten. Regeringen vill inte lätta på de hårda beviskraven men
nya EU-regler kan öka möjligheten för Finansinspektionen att komma åt insiderbrott. EU menar att en enhetlig
lagstiftning mot insiderhandel och marknadsmissbruk är nödvändigt då marknaderna globaliseras. EU vill införa
administrativa sanktioner vid sidan av det straffrättsliga systemet. Varje land ska ha en myndighet som har detta
ansvar och för Sverige innebär det att Finansinspektionen skulle få ett större ansvarsområde. (Veckans Affärer,
020121)

5.1.5 Stockholmsbörsens möjligheter att ingripa 

Det krävs effektiva styrmedel för att förmå börsbolag och börsmedlemmar att följa rådande regler gällande
informationsgivning. Olika åtgärder vidtages om noteringsavtalet inte följs, exempelvis varningar, föreläggande
om åtgärd, vite, börsstopp och till och med  avregistrering från börsen. Varken varningar eller avregistreringar
används särskilt ofta. Ett av de mest uppmärksammade fallen under senare tid är Fermenta som avregistrerades
1987 till följd av upprepade brott mot informationsreglerna i inregistreringskontraktet. 

Börsstopp innebär att handeln i ett fondpapper avbryts tillfälligt och avsikten med detta är att värna om
kursbildningen. Generellt sätt gäller att börsstopp är förknippat med misstänkta eller konstaterade brister i
informationsgivningen. Stockholmsbörsen följer kontinuerligt kursrörelserna och större avvikelser rapporteras
till börsledningen. Om exempelvis ett större förvärv planeras sprids rykten och aktiviteterna i de berörda
företagens aktier eskalerar nämnvärt. Dessa aktiviteter kan vara byggda på överlägsen analys eller tillgång till
icke offentliggjord information. Ett börsstopp ger en signal till marknaden att kursbildningen ej speglar
offentliggjord information och skyddar därigenom de som inte har tillgång till exklusiv information.
(Samuelsson, 1991).

Bolag kan under begränsad tid placeras under observation, så kallad OBS-notering9. En sådan placering fungerar
som en varningssignal till aktiemarknaden. OBS-notering kan bli aktuell då ett bolags ställning som börsbolag är
ifrågasatt på grund av att:

• bolaget genomgått eller planerar en genomgripande förändring av verksamheten eller organisationen

• bolaget gjort sig skyldigt till en allvarlig överträdelse av bestämmelserna i noteringsavtalet

• handeln i bolagets aktier är mycket sporadisk på grund av bristande spridning
eller då väsentlig osäkerhet föreligger om bolagets ekonomiska situation.

5.2 Kommunikation

Kommunikation utgör en viktig faktor i en organisation och kan ske antingen öga mot öga eller över större
avstånd. Det finns en enkel kommunikationsmodell vilken bygger på tre element, sändare, budskap och
                                                          
9 Som en varningssignal till aktiemarknaden kan ett bolags aktier tillfälligt placeras på en speciell avdelning,
"under observation" inom respektive lista. Exempelvis om företaget genomgått eller planerar en genomgripande
förändring av verksamheten eller organisationen eller gjort sig skyldigt till en allvarlig överträdelse av
bestämmelserna i noteringsavtalet, handeln i bolagets aktier är mycket sporadisk på grund av bristande spridning
eller då väsentlig osäkerhet föreligger om bolagets ekonomiska situation. OBS-notering sker under begränsad
tid, normalt högst 6 månader.



mottagare. Modellen visar en process där informationsöverföring sker från sändare till mottagare. Sändaren ska
formulera sitt budskap med ett språk som mottagaren förstår, denna fas kallas för inkodning. Därefter ska
meddelandet överföras till mottagaren vilket kan ske genom många olika kanaler så som telefon, fax, radio och
tidningsartiklar. Nästa fas kallas avkodning och innefattar mottagandet, når meddelandet fram till avsedd
mottagare och hur tolkas det? Denna modell är en envägskommunikationsmodell. Ett problem med modellen är
att avsändaren inte vet med säkerhet att meddelandet når fram till mottagaren och om det uppfattas på önskvärt
sätt. För att lösa problemet med att information inte når fram skapades begreppet feedback, även kallat
återkoppling. Dock är inte heller denna modell (figur 4) med återkopplingsbegreppet helt felfri utan det kan
uppstå liknande problem som vid envägskommunikationsmodellen. Förutom de tekniska fel som kan
förekomma så kan återkopplingsbudskapet innehålla medvetna förvanskningar, vilket kan uppstå då exempelvis
någon svarar undvikande på en fråga för att dölja information (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1993).

           
                                                                   Störningar

Återkoppling

Figur 4. Kommunikationsmodell 1,( Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1993)

Organisationer kan upprätta principer för att hålla människor informerade om vad som händer genom
regelbundna möten, anslag eller PM. De flesta företag inser behovet av kommunikationsprinciper för att hålla
människor informerade. Vilken struktur en organisation än använder för kommunikation utvecklas nätverk för
kommunikation och kontakt mellan personerna i organisationen. Även om noggranna strukturplaner för
kommunikation existerar är det inte möjligt att förutsäga alla informella och personliga nätverk och kanaler som
utvecklas. Kommunikationssystem grundat på hörsägen, rykten och spekulationer kan kallas informell
kommunikation. (Dimbley  & Burton, 1999) 
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5.2.1 Mottagande

Ett informationssystem10 skapar inte fysisk närhet mellan sändare och mottagare. I och med

avståndet mellan sändare och mottagare finns det en risk för att mottagaren inte uppfattar

informationen på det sätt som sändaren hade tänkt sig. Även om mottagaren erhåller

information finns det ingen garanti att mottagaren erhåller den kunskap som sändaren har för

avsikt att delge mottagaren. För att mottagaren ska få tillgång till den information som döljer

sig i data måste mottagaren känna till de representationsregler som sändaren har använt.

Mottagaren måste även ha en relativt lik referensram som sändaren och känna till den

begreppsapparat som sändaren använder (Andersen, 1994) Det är personens referensram som

bestämmer vad hon kommer att uppmärksamma och lägga till i sin kunskapsbas.

Referensramen består av personens kunskaper, erfarenheter och föreställningar. En person

med kunskaper och erfarenheter inom ett område tolkar saker på ett annorlunda sätt än en

person utan motsvarande bakgrund. En kunnig iakttagare av aktiemarknaden ser händelser

och utvecklingstendenser som en oerfaren inte upptäcker. (Boman, 1990)

5.2.2 Kommunikationsmodell

Med Bakka, Fivelsdal, Lindkvist (1993) kommunikationsmodell som grund har vi utvecklat
kommunikationsmodell II. Vi anser att ytterligare faktorer påverkar ett företags möjligheter till kommunikation
och informationsgivning och dessa har vi illustrerat i kommunikationsmodell II. Modellen utgår från ett företags
perspektiv. Kommunikationsflödet i modellen kan vara både internt och externt. Faktorer som påverkar
informationsgivning inom företaget är kommunikation, styrsystem och organisation. Lagar och regler är externa
faktorer som måste tas hänsyn till vid informationsgivning för börsnoterade företag och tillsammans med ett
företags utformning ligger dessa till grund för vilken information ett företag tar fram. Informationsgivning
innefattar all den information som företag förmedlar till omvärlden. Sändaren som kan vara VD, ekonomichef
eller annan, formar information genom inkodning. Inkodning kan exempelvis  vara formulering av ett
pressmeddelande eller ekonomiska rapporter. Valet av kanal beror på informationsform, vilka resurser ett
företag har och regleras även av lagar och regler. Resultat- och balansräkning förmedlas genom en
årsredovisning, som i detta fall utgör kanalen. Mottagaren kan påverka vilken information som ges ut då
exempelvis olika intressenter som aktieägare och analytiker begär viss information från ett företag. 

Mottagaren tar emot informationen och en avkodningsprocess sker. Hur informationen tolkas beror på
mottagarens referensram men även lagar och regler ligger till grund för tolkningsprocessen. När mottagaren
erhållit information och tolkat den sker en form av feedback till sändaren, detta för att bekräfta att informationen
nått fram. Hur mottagaren tolkar informationen visar sig exempelvis i ett företags börskursutveckling. 

                                                          
10 Ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information (Andersen, 1994)



Figur 5. Kommunikationsmodell II (egen omarbetning av Bakka, Fivelsdal och Lindkvists (1993)
kommunikationsmodell (figur 4))

I kommunikationsmodellen förekommer det olika störningar mellan leden. Exempel på störningar är att sändaren
ger ut felaktig information vilket kan bero på felaktigheter i ett tidigare led. Störningar kan även förekomma i
kanalen för informationsgivning i form av tryckfel i en årsredovisning eller att kanalen inte är tillgänglig för alla.
Då tekniska fel föreligger och mottagaren inte får tillgång till information är detta också en form av störning. 

5.2.2 Relation med media

Börsnoterade företag bevakas ständigt av massmedia, finansanalytiker, aktieägargrupper och även av politiker
och fackföreningar. (Boman, 1990) Boman anser att det bästa sättet att förhålla sig till massmedia är att lära
känna massmedias publicistiska principer, tankesätt och arbetsmetoder. För att lyckas med detta är det viktigt att
skapa en förståelse för att media har en sammanlänkande uppgift mellan börsföretag och marknad. 
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Aktiekurserna bygger till stor del på förväntningar om framtiden som just massmedia kan skapa. De ekonomiska
journalisterna har främst intresse av att bevaka börsens storföretag noterade på A-listan, detta eftersom det är
storföretagens utveckling som har betydelse för samhällsekonomin i stort (Boman, 1990).

Det finns flera olika kategorier av medier, exempelvis tv, radio och tidningar mellan vilka företagen skapar ett
förtroende. Elliots (1997) definition på förtroende är att en individ som har förtroende för någon utgår från att
denne är välvilligt inställd och inte kommer skada individen utan gynna dennes intressen. Med ett förtroende
som grund kan ett visst agerande uppstå, om förtroendet skulle sakna grund innebär agerandet ett risktagande.
Ett förtroende för medier innebär att det förväntas ett visst värdesatt utbyte från mediernas sida. Inom varje
specifik medieorganisation finns nivåer och avdelningar och vissa avdelningar skulle kunna göra sig oberoende
gällande förtroendet. (Elliot, 1997) Öppenhet innebär att se media som en distributör till omvärlden och ge
möjlighet till insyn. Detta kan exempelvis ske genom att bjuda in media så att en relation skapas mellan VD,
ledning och journalister.  Denna kontakt kan minska risken för att företaget uppfattas på ett felaktigt sätt och
således får en felaktig beskrivning i media. (Boman, 1990)

Myndigheter och företag har alltid varit beroende av sin förmåga att hantera information. Som samhälle har vi
vant oss vid möjligheten att ge, ta emot och använda information i masskala. Men det finns vissa gränser för
detta nya informationsbaserade samhälle. Begränsningar handlar i första hand om tillgång, styrning och kostnad.
(Dimbley & burton, 1999) Många stora företag menar att kommunikation är en av de viktigaste faktorerna i
deras affärsstrategi. Ett stort antal företag har skapat informationsavdelningar som har som uppgift att sprida
information och skapa en god relation till företagets intressenter. Många företagsledare ser förmågan att kunna
etablera ett förtroendefullt förhållande och kunna kommunicera med omvärlden som en mycket viktig uppgift.
(Boman, 1990)

5.3 Styrning

Styrning av ett företag innebär att få de olika delarna i ett företag att fungera på ett sätt att de
ger största möjliga bidrag till företagets totala nytta. Det som vill uppnås är således att
företaget beter sig på ett önskvärt sätt, det vill säga ett sätt som förmodas kunna uppfylla de
mål och intentioner ett företag har. Ett företags målsättning är ofta utformad med hänsyn till
dess intressenters önskemål, exempelvis ett företags aktieägare. Det påstås ofta att
vinstmaximering är ett företags högsta mål men ett mål som vinstmaximering bör
kompletteras med en säkerhet och möjlighet att överleva på lång sikt. (Langefors, 1968) Det
finns flera liknande definitioner på styrning. Anthony & Govindarajan (1995) ser styrning
som den process som bryter ned företagets strategi till delmål i syfte att styra den dagliga
verksamheten mot uppfyllande av det övergripande målet. Mintzberg (1979) är av den åsikten
att styrning är en form av kontroll av att verksamheten uppnår sitt syfte genom både planering
och utvärdering som medel att styra företaget. Gemensamt för de olika författarna är att de
med hjälp av styrning önskar nå de övergripande målen för verksamheten. Vår definition på
styrning är en kombination av de ovan nämnda definitionerna. Vi ser styrning som ett sätt att
få de olika delarna i ett företag att samverka med syftet att nå det för företaget övergripande
målet. 

Figur 6 illustrerar olika typer av styrning inom en verksamhet. Figuren är en kombination av två illustrationer ur
Andersen (1994) Vi har omarbetat och förenklat figuren för att bättre passa vårt syfte. Med den omarbetade
figuren vill vi visa att styrning kan ske på olika nivåer i en verksamhet. Indelningen i pyramiden beror på
beslutsfattarens handlingsfrihet i företaget. Vid den strategiska styrningen är mycket lite regelstyrt och
förutbestämt. Problemställningar i den strategiska styrningen är exempelvis vilken verksamhet som ska bedrivas
och hur företaget uppnår verksamhetens huvudmål. Den taktiska styrningen handlar om en given verksamhet
inom företaget. Huvudmålen är bestämda och frågeställningen här är vilka resurser som är lämpligast för att
driva verksamheten., en slags planering för förverkligande av det som beslutats på en strategisk styrningsnivå.
Den nedersta nivån i pyramiden visar den operativa styrningen som handlar om att för en given verksamhet och
med givna resurser utnyttja dessa på bästa sätt (Andersen, 1994). 



          

Figur 6. Modell över olika typer av styrning i en verksamhet  (Andersen, 1994) 

5.3.1 Styrsystem

Styrsystem är förenklade regelsystem utformade speciellt för externa miljöer, situationer och
grupper. Styrsystemet används till att kontrollera att organisationens egna förräntningskrav
uppfylls. Styrsystemets uppgifter är att övervaka, sätta interna krav, kontrollera och åtgärda.
(Eliasson, 1984) Eliasson menar att styrsystem består av dels ett övervakningssystem och dels
ett åtgärdssystem. Han påstår också att ju större ett företag är desto mer komplicerad blir dess
organisation och desto större blir kraven på ett organisatoriskt övergripande styrsystem som
håller ihop verksamheten. Vissa regelsystem fungerar bättre än andra och vid en förändrad
marknadsmiljö krävs ofta ett nytt styrsystem. Det är svårt att ändra fungerande kombinationer
av system och människor om inte en stundande kris står för dörren. Invanda rutiner, informell
styrning och organisation medför att det blir svårt att få personalen att acceptera en förändring
till hårdare och mer formell styrning. (Eliasson, 1984) Eliasson har observerat flera stora
företag som överlevt under lång tid med god vinst. Han anser att företagens styrsystem har
spelat en viktig roll för denna överlevnad. Företagen har tillämpat styrsystem som i tid och på
rätt sätt signalerar var vinster och förluster uppstår. Företag skall vara innovativa och
effektiva. Tillverkning är bara en del av storföretagets verksamhet. Hur väl alla dessa
verksamheter kan samordnas definierar styrsystemets effektivitet. (Eliasson, 1984)

I praktiken leder det till höga kostnader om högsta ledningen skall ha full kontroll och informeras om allt som
händer i organisationen. Ansvaret bör kunna delegeras och decentralisering kan minska
informationskostnaderna. Decentralisering förutsätter att information sprids genom organisationen på ett
tillfredsställande sätt. För att kommunicera och sprida information både internt och externt har företag
informationssystem. Enligt Andersen (1994) definieras informationssystem som ett system för insamling,
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. Andersen anser att ett informationssystem
existerar för att tjäna en verksamhet. Det är nödvändigt för insamlingen och bearbetningen av informationen att
känna till verksamheten och dess mål. Informationssystemet ska kunna bearbeta både intern och extern
information och sprida den till medarbetare, kunder och myndigheter. Företagets informationssystem bör vara
organiserat på ett sätt som ger överblick samt informerar rätt beslutsfattare om rätt saker i rätt tid (Eliasson,
1984). Hur informationssystemet är uppbyggt internt och hur det används av ledningen för att styra företaget är
av vikt. Anpassas informationssystemen till företaget och dess existerande organisation eller tvingar
informationssystemets användning fram en organisationsförändring? Eliasson finner att informationssystemets
uppbyggnad har stor påverkan på företagets vinst, effektivitet och produktivitet. Effektiviteten i
informationssystemet innebär dels åtkomlighet av information samt presentation av informationen. 
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Informationen måste bearbetas så att den tillförlitligt informerar rätt beslutsfattare om rätt saker i tid. (Eliasson,
1984)

För att förbereda företag och skapa ett informationssystem som lever upp till börsens krav kan
företaget genomföra en förändringsanalys och jämföra den önskvärda situationen med den
rådande. Genom att analysera skillnaderna kan de fastställa verksamhetens förändringsbehov.
En verksamhet klarar bara av att förändra några saker i taget och ledningen måste bestämma
vilka som ska prioriteras (Andersen, 1994). En stor del av verksamhetens internt genererade
information uppstår i den operativa verksamheten och det är därför viktigt att se hur denna
information förmedlas till de administrativa- och styrningsfunktionerna. Det kan vara
belysande att placera in informationssystemet i verksamhetspyramiden för att illustrera vilka
nivåer och uppgifter som informationssystemet skall utföra samt sambanden mellan de olika
nivåernas system (Andersen, 1994).  

Vi har utifrån figur 6 utvecklat en modell vilken illustrerar informationssystemets skiftande
uppgifter i ett företags olika nivåer. 

    Företaget                 Informationssystem Omvärld

            

          

Figur 7. Informationssystemets koppling med företagets styrning samt dess informationsgivning (egen
omarbetning av figur 6) 

Ett informationssystem får varierande betydelse i företagets olika nivåer. Enligt Eliasson
(1984) existerar det tre skilda typer av åtgärder i företaget där modern informationsteknologi
spelar en ökad roll. Dessa tre olika typer av åtgärder är på 1) den strategiska nivån, vilken är
strukturpåverkande, 2) den taktiska nivån som är koordinerande samt 3) den operationella
nivån vilken är lokal och faktorbesparande. Den strategiska nivån i figuren innehåller system
för analys, planering, simulering samt företagsmodellering. Fortsättningsvis illustrerar den
taktiska nivån informationssystem vilka hanterar budget, redovisning, rapportering och
kontroll. Slutligen behandlar informationssystemen på den operativa nivån order, lager,
fakturering, tillverkning med mera (Eliasson, 1984). 

O´Brien (1993) har som åsikt att på den strategiska nivån främjar informationssystemet
företagets konkurrensfördelar. Vidare understödjer informationssystemet den taktiska nivåns
beslutsfattande samt vid den operativa nivån bistår informationssystemet företagets
affärsverksamhet. Som illustreras av figur 7, påverkar informationssystemet alla nivåer
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genom ett företag, från affärsverksamheten till beslutsfattandet ända upp till den strategiska
nivån där övergripande beslut fattas. Informationen som systemen framställer omvandlas
sedan till underlag för informationgivning till omvärlden.

5.4 Organisation

Stora organisationer har ofta ett organisationssystem som visar indelningar i olika avdelningar och
ledningsfunktioner, det vill säga olika strukturella komponenter. Indelningsgrunden visar vilken utgångspunkt
som föreligger i ett företags organisation. Indelningsgrunder kan exempelvis vara funktion, produkt,
kundkategori eller geografiskt område. Vilken indelningsgrund som väljs beror på en rad olika faktorer som
verksamhetens art, storleken på organisationen samt den omvärld företaget verkar i. Ordet struktur kan
definieras som en stabil ordning av komponenter inom en helhet. En struktur för samordning behövs inom ett
företag för att alla bitar i organisationen ska fogas samman till en fungerande helhet. (Bergengren, 2001)
Figuren nedan visar interaktionen mellan ett företags organisation och styrning för att skapa en struktur för
samordning.. 

Organisation                  Styrning

Ansvar fördelning

Befogenheter vilka

Kommunikation hur                  Informationssystem

Arbetsuppgifter vad och när

Beslut var

Figur 8. Interaktion mellan organisation och styrning  (Egen omarbetning av Bergengrens ( 2001) modell
struktur för samordning)

Organisation- och styrsystem beror av varandra och förändras interaktivt.
Organisationsförändringar kan oftast genomföras i ett befintligt styrsystem, exempelvis
försäljning av ett dotterbolag eller nya investeringar. Ibland behövs dock förändring och
anpassning. Organisationsförändringar bygger ofta på en ny affärside eller en ny kombination
av resurser och kan kräva förändring även i styrsystemet. Ju mer av den gamla
organisationens lösningar som kan föras över till den nya organisationen desto bättre eftersom
då kan tidigare erfarenheter och kunskap nyttjas. (Eliasson, 1995)

Begreppet omorientering kan användas för att beskriva ett företags djupgående förändringar. Begreppet
innefattar inte endast förändringar inom produktion och marknadsföring utan även i maktstrukturen. Då
ledningen anser att det finns behov av nya resurser och system får de existerande resurserna en ny innebörd.
Radikala förändringar på det konkreta planet förutsätter även en radikal förändring i människors föreställningar,
tankar och värderingar. Det krävs mer än traditionell information för att påverka andra människors förståelse. En
dialog har en starkare effekt än enkelriktad kommunikation som exempelvis att läsa böcker eller lyssna på
föredrag. Personliga konkreta upplevelser vilka kan ses med egna ögon eller prövas själv har även större
påverkan än andrahandsinformation. (Sandberg & Targama, 1998)

Det förekommer skilda strukturer i olika företag, två vanligt förekommande är formell och informell struktur. En
formell struktur innefattar ett antal huvudregler vilka sätts upp i en organisation gällande arbetsdelning och
styrning. Dessa regler behöver inte vara nedskrivna utan de kan finnas i exempelvis traditioner som alla tar för



givna. Företagsledningen försöker genom dessa formella strukturer styra arbetsprocesser. Ofta används byråkrati
som synonym för formella strukturer och många hävdar att stora organisationer inte kan existera utan vissa
grundläggande formella strukturer. Formella strukturer är ett medel för att nå olika mål och de ska översätta ett
företags strategi till organisationsplanet. Formella strukturer är ett sätt att analysera, systematisera och fördela
arbetsuppgifter så att man säkrar en betryggande användning av de samlade resurserna som stämmer överens
med de långsiktiga strategiska målen. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1993) 

Den enklaste formen av hierarki går att finna i små företag där ägaren själv deltar i det operativa arbetet,
exempelvis på golvet.  Det finns då inga mellanled mellan de anställda och ägaren och koordineringen sker
spontant. Denna form kallas enkel struktur. När en organisation blir större utvecklas ett hierarkiskt system.
Hierarkin handlar ofta om befogenheter och vem som har rätt att fatta vissa typer av beslut. Begreppet informell
struktur har utvecklats genom att ha studerat människors sociala behov som det formella systemet inte
tillgodoser. Det gäller exempelvis behov av kontakt och erkännande. Dessa behov försöker anställda finna hos
varandra och grupper och sociala nätverk skapas. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1993) 

5.5 Marknaden och information 

När ett företag verkar på börsen finns det intressenter som vill investera i företagets aktier
med hopp om att maximera vinsten. Investeraren vill minimera risken genom att samla
information om företaget han/hon satsar i. En del information finner investeraren i företagets
årsredovisningar men kan också finna information hos t ex analytiker, massmedia osv.
(Rundfelt, 1989)

En marknad är effektiv då aktiepriserna speglar tillgänglig information. Priset på aktien är en
effektiv informationsbärare och förändring i kursen speglar reaktioner på ny tillgänglig
information. För att marknaden ska kunna vara effektiv krävs att informationen ej är
missvisande och att marknaden får tillgång till all information vid en och samma tidpunkt. På
en marknad förekommer svag, halvstark och stark form av effektivitet. Effektivitet i svag
form innebär att det inte ska vara möjligt att hitta undervärderade aktier enbart genom att
analysera historisk information. Effektivitet i halvstark form innebär att alla aktiekurser ska
avspegla den information som finns publicerad om företag. Med effektivitet i stark form
menas att aktiekurserna även avspeglar icke-publicerad information, så kallad insider-
information. På en marknad som är effektiv förekommer en efterfrågan på lågt värderade
aktier vilket leder till att kurserna stiger och åt andra hållet antas högt värderade aktier säljas
ut och pressa kurserna (Brealey & Myers, 2000).

Information har en väsentlig betydelse för aktiers kursbildning. Studier visar att anpassningar
gällande en akties kurs börjar i genomsnitt tre veckor innan en rapport publicerats.
Aktiekurser grundas alltså inte endast på publicerad information från företagen utan även
analytikers uttalanden och övriga förväntningar påverkar. Analytiker jämför företag med
konkurrenter och tittar på prognoser för hela ekonomin för att spekulera i hur framtida
kursutveckling kan komma att bli. Företagens informationsgivning har en stor betydelse för
marknadens effektivitet. Det finns en rad regler för börsbolags informationsgivning men det
som är av yttersta vikt är att all väsentlig kurspåverkande information omedelbart informeras
till börsen samt offentliggörs. (Rundfelt, 1989)

               Media                   Analytiker

                    Långivare                Leverantörer
  

            Aktieägare INFORMATION               Stockholmsbörsen



                       Kunder                Samhället

              Konkurrenter         Anställda

Figur 9. Intressentmodell för ett företags informationsrapportering, egen utformning.

Sannolikheten för att alla investerare bygger sina placeringar på samma information är inte
särskilt stor eftersom det förutsätter att alla samlat in samma information från samma
tidsperiod och tolkat den på exakt samma sätt. På aktiemarknaden finns det de som har
informations- respektive kompetensövertag. När inte alla parter får tillgång till information
samtidigt uppstår informationsasymmetri (Scott, 1997) Men om informationsgivningen
omfattar alla intressentgrupper, är anpassad för intressenterna samt når dem samtidigt råder
informationsdemokrati. Företag bör upprätta en distributionsplan där det framgår när och hur
informationen från företag kommer att presenteras så att informationen når fram till samtliga
intressenter på en gång. Aktiekurserna är en funktion av en mängd olika aktörers agerande.
Några faktorers betydelse för placeringar kan vara allmänt politiskt skeende, ekonomiska
förhållanden och kursutveckling vid svenska och utländska börser. Även en företagslednings
åtgärder har betydelse för konkurrenternas agerande.(Kedner, 1973)



6 Empiri

I detta avsnitt redovisar vi det material vi erhållit vid intervjuer med företag och konsulter. Först redogör vi för
de motiv som låg till grund för bolagens börsintroduktion samt de förberedelser de genomfört. Vidare
presenterar vi hur företagen och konsulterna följer lagar och regler gällande informationshantering. Därefter
presenteras företagens interna och externa kommunikation samt konsulternas syn på kommunikation. Dessutom
undersöker vi om företagens styrsystem och organisation har påverkats av noteringen. Avslutningsvis ger både
företagen och konsulter råd till företag som ämnar genomföra en börsintroduktion. 

Motiv som låg till grund för företagens börsintroduktion

För att få en förståelse för varför företagen börsintroducerat sig valde vi att fråga vilka motiv som låg till grund
för noteringen. Samtliga intervjuade bolag anger kapitalanskaffning som en central faktor för
börsintroduktionen. Det finns dock flera övriga motiv och åtskilliga bolag vill poängtera att
kapitalanskaffningen inte är det enda och mest centrala motivet. 

”För att kunna fortsätta att växa och utvecklas behövdes kapitaltillskott, vi hade nått en viss
storlek och kunde inte bli mycket större utan kapitaltillskott från börsen. Men
börsintroduktionen skedde inte främst på kapitalbrist. Utan det är ett motiv till att bli mer
kända mot kunder, media och potentiella anställda. Det kan också vara bra att vara
börsintroducerat för att göra framtida förvärv.” (Företag 1)

Samtliga bolag anser att ett starkt motiv till börsintroduktionen var en möjlighet att bli känt på marknaden och
därigenom skapa en viss status. Företagen menar att ett börsintroducerat företag får en helt annan
uppmärksamhet från media och kapitalmarknaden än ett icke börsnoterat företag. De anser även att en notering
ger högre status bland kunder, konkurrenter och en möjlighet att locka till sig intressanta medarbetare. Knappt
hälften av de intervjuade företagen anger att ett motiv till börsintroduktionen var att möjliggöra företagsförvärv i
framtiden.

”Man får ju också via börsintroduktionen en helt annan uppmärksamhet från både media och
kapitalmarknaden. Det skrivs mer, talas mer, du får en helt annan status, både bland kunder
och konkurrenter. Och även ut mot universitetet och så för att kunna locka till sig intressanta
medarbetare.” (Företag 6)

6.1 Förberedelser

En börsintroduktion är en krävande process både resurs- och tidsmässigt, varför vi fann det intressant att utröna
hur företagen förberedde sig inför noteringen.

När började förberedelserna inför börsintroduktionen?

Majoriteten av företagen började förberedelserna inför börsintroduktionen mellan ett halvår
och ett år i förväg. Ett av de intervjuade företagen började dock förberedelserna endast en
månad i förväg. Introduktionen gick trots det bra för dem och det berodde mycket på att de
hade ett flertal kompetenta medarbetare i ledning och styrelse, vilka hade erfarenhet av
börsintroduktioner sedan tidigare. 

Förberedelser inför börsintroduktionen skedde bland annat i form av att företagen gick ut till
fondkommissionärer och banker och meddelade att företaget skulle bli börsintroducerat. 



Förberedelser handlade även om förändringar gällande organisation och personal, exempelvis
att tydliggöra ansvarsstrukturen samt förbereda personalen på introduktionens konsekvenser. 
Ett annat företag (6) nämner att de formaliserade rapporteringen ett år innan notering och
under väldigt lång tid publicerat månadsbokslut.

”Man byggde upp en organisation så att det inte skulle bli ”pang”, nu ska vi helt plötsligt
göra så här och så här från dag ett, man följde börskontraktet redan ett år innan skulle man
kunna säga.” (Företag 6)

Tre av de intervjuade företagen genomförde en ”private placement” innan börsintroduktionen

och förberedde sig genom detta förfarande. Med ”private placement” menar företagen att

riskkapitalister går in i företaget med pengar och köper aktier utan att vara noterade på ngn

lista.

”Året innan börsintroduktionen gjorde vi en ”private placement”, och det är ungefär samma

procedur som en börsintroduktion. Så i princip kan man säga att vi började förberedelserna

ett och ett halvt år innan.” (Företag 3)

"Det började egentligen två år innan när vi tog in XXXXX som delägare i bolaget. Då

började vi mentalt förbereda oss… Vi var ju ett personalägt företag och ungefär två år innan

börsnoteringen tog vi in mer kapital. Vi behövde egentligen inte kapital, men vi tog in dem för

att få en mentor innan vi skulle gå in på börsen."(Företag 11)

" … man hade börjat i steg ett att ha några finansiärer från XXXXX, så man hade då några

externa aktieägare. För den lilla gruppen skrev man rapporter." (Företag 4)

Har ni tagit hjälp av någon utomstående part, exempelvis konsulter inför börsintroduktionen?

Samtliga bolag har anlitat en investmentbank och därtill även tagit hjälp av utomstående konsulter inför
börsintroduktionen. Det varierar dock mellan bolagen vilken sorts konsult de anlitat samt under hur lång
tidsperiod. Detta beror på hur stor kunskap de själva hade inom bolaget, bland annat om ledning och styrelse
haft tidigare erfarenheter av börsintroduktioner. Majoriteten av företagen har varit i kontakt med PR-byråer,
även kallade kommunikationskonsulter.



”Vi har haft ett par PR-byråer framförallt i början när vi precis hade blivit börsnoterade för
att se till att driva, finnas på rätt marknad, vilka former och hur vi vill nå ut till aktieägarna.
Vi använder fortfarande i vissa frågor dessa konsulter om man vill ha någon specifik
undersökning eller som bollplank” (Företag 5)

”Investmentbanken tog vi till hjälp för att göra prospekt, revisorer och börsrevisorer har
även varit inblandade” (Företag 6)

Merparten av de intervjuade företagen hade ingen IR-funktion i företaget innan börsintroduktionen. Flertalet
företag anlitade kommunikationskonsulter inför introduktionen. Konsulterna anger att de kan hjälpa företagen
med många varierande uppgifter inför en introduktion. De nämner bland annat uppgifter som att få företagens
informationsgivning enligt börsens regler samt se till att företagen följer börskontraktet. På frågan om vad
kommunikationskonsulter gör för bolagen svarade de:

"… man ser vad bolaget gör för någonting, sedan lyfter man fram de delarna så man hittar vad de ska säga att
de sysslar med. Man kanske hittar på en story på en minut som alla ska kunna säga att det här gör vi, det här är
vårt företag."(Konsult 3)

"… sen så hjälper vi till för att få deras informationsgivning enligt börsens regler. Så att de
följer börskontraktet. Det är både offentliggörande av information och att hjälpa till med
informationspolicies, VD-brev och alla formella grejer. Även internt att förankra att de ska
noteras. Många bolag har ju kanske vuxit ganska snabbt och har kanske inte hängt med den
interna informationsgivningen." (Konsult 4)

"… Vid notering ser vi till att deras ekonomiska rapportering, delårsrapporter och allt sånt
följer börsens krav. Vi sätter samman och hjälper dem de första gångerna de gör dessa
rapporter, ger kommentarer på hur de ska skrivas så att de får en ordentlig mall, grund så att
de kan få ut de här rapporterna snabbt sen. Just hur man formulerar vad egentligen
analytikerna vill veta... " (Konsult 3)

En konsult (3) berättar att samarbetet med företagen inleds vanligtvis sex till åtta månader

innan börsintroduktionen. Han anser att det är bättre ju tidigare i processen de kopplas in och

att det inte är önskvärt att de kontaktas någon månad innan datumet för introduktion.

Konsulten anser vidare att han ofta får den känslan att företagen inte vet vad de vill ha hjälp

med och där kan konsulten fungera som en rådgivare. Konsulten finner att en

börsintroduktion till stor del är att kommunicera, vilket är en stor uppgift företagen behöver

hjälp med. En annan konsult (4) anser att många företag vill ha dem som bollplank, speciellt i

de fall då informationschefen är ny eller inte har tidigare erfarenhet av arbetet på noterade

bolag. Gemensamt för de båda konsulterna (3 & 4) är att de vill ha ett djupgående samarbete

med företagen för att ha möjlighet att på bästa sätt rådgiva dem i olika situationer. De vill

även samarbeta med övriga inblandade konsulter och övriga berörda parter.



”Vi tar inte uppdrag där det endast är att skriva pressreleaser, vi vill ha någon form av

strategisk inriktning” (Konsult 4)

Hur förberedde ni er med avseende på de ökade kraven gällande informationsrapportering?

En vanlig förberedelse för bolagen var att en tid innan introduktionsdatumet skriva rapporter

på det sätt som krävs för börsnoterade bolag. För att klara av detta behövde många bolag

förändra sina rutiner och tillsätta funktioner såsom ekonomichefer och IR-funktioner.

”Ett och ett halvt år innan gjorde vi en tryckt årsredovisning och skickade ut till

intresserade” (Företag 7)

"När jag kom in här hade företaget levt från början med ganska så noggrann struktur och

nästan förberett sig för det här sedan länge. Man var väldigt noga med styrelse och skrev lite

bokslutsrapporter även om man inte direkt publicerade dem." (Företag 4)

”Vi förändrade vårt styrsystem, det blev ett integrerat system. Vi inrättade även en IR-

funktion” (Företag 1)

Samtliga bolag har även skapat en informationspolicy för att kunna reglera kommunikationen

utåt. Denna informationspolicy ansåg en konsult (5) var mycket viktig. Konsulten hade som

åsikt att en informationspolicy kan hjälpa till att undvika informationsläckor och underlättar

hanteringen av rykten. Konsulten ansåg vidare att informationsläckor i allmänhet är ett

resultat av slarv och bristande disciplin.



”Vi hade ingen informationspolicy så vi tog fram en, vi skrev vem som är ansvarig och vilken

information vi måste kommunicera till marknaden” (Företag 7)

"I informationspolicyn ingår allt ifrån vilka från företaget som ska uttala sig i olika frågor,

eftersom det är ett högteknologiskt företag är det inte alltid lätt för en IR-person att ta alla

frågor, så man måste ha även på tekniksidan ha personer som kan uttala sig. Hur vi ska

förhålla oss till medier och vilka perioder vi ska tala med media. När anser vi att vi har

perioder när man sitter inne med information som man måste vänta på. Vilka kanaler vi ska

använda oss av för att skicka ut budskap." (Företag 8)

" Inte informationspolicy direkt… vi har en intern insiderreglerring, som alla i koncernen

skall känna till. Där står skrivet lite enkelt vilka som i första hand ska uttala sig om bolaget…

Detta är sådant som vi har arbetat fram efter hand som vi har insett att vi behöver lite mer

struktur och skrivna regler."(Företag 4)

"… tog fram en informationspolicy som vi pratat om på enheterna på regionmöten. Vi har den

liggande på intranät så alla vet vad som gäller och vem som gör vad, vem som säger vad."

(företag 11)

En konsult (1) anser att bolagens kunskapsnivå gällande de krav som ställs för börsbolag

skiftar över tiden. För två till tre år sedan när många bolag ville till börsen nämner konsulten

att vissa bolag inte alls visste vilka krav som ställdes. De företag som idag vill in på börsen

anser han är en helt annan typ av bolag, de är mogna och det finns en erfaren ledning och

styrelse. 



”De företag som ska till börsen idag har en helt annan struktur än de här små IT-bolagen för

några år sedan” (Konsult 1)

En annan konsult (2) anger att det finns de företag som tycker att informationsgivning är ett

nödvändigt ont och informerar inte mer än vad minimikraven säger. Men det finns även de

som tycker att det är viktigt att ge ut ett budskap om vad de står för. En konsult (3) anger att

han brukar råda sina kunder att i början av processen med börsintroduktionen och även efter

introduktionsdatumet att ta ett hårt grepp om informationen. Det är av vikt att ha en tydlig och

stark kontroll över informationen och efter hand släppa efter. 

”Börsintroduktionen innebär en åtstramning av information” (Konsult 2)

En konsult (4) anger att förberedelserna ligger mycket i att skapa rutiner för den ekonomiska

rapporteringen, detta för att ledningen ska kunna ta till sig siffrorna och diskutera om vad de

ska säga. Konsulten brukar lägga upp en kalender för företagen över hur året ser ut gällande

informationsrapportering. En konsult (3) berättar hur de går tillväga när de hjälper ett företag

som ska börsintroduceras. 

”Vi har varit med några gånger men jag vill inte säga att vi har en standardmetod, men vi vet

vad som är bruttolistan på kommunikationsuppgifter i samband med en börsintroduktion …

… Företagen har så olika förutsättningar, i vissa fall är företagen väldigt oförberedda och då

krävs det mycket grundläggande arbete. Ibland kan det vara så att man får bygga upp en

kommunikationsstruktur, det kan vara så att de inte har någon struktur för detta. Det kan

vara ett företag som helt plötsligt blivit stort och de har inte hunnit med sin egen

kommunikationsverksamhet. För det mesta finns det en grundstruktur och de har kanske 



jobbat med en reklambyrå men inte jobbat djupare med corporate communications. Då gäller

det ju naturligtvis att bygga upp en IR-funktion och utbilda utnämnda IR- personer. Sedan

gäller det ju naturligtvis att träna företagsledningen att berätta om det här fantastiska

företaget” (Konsult 3)

” Det som oftast brister i företagens informationshantering är att de inte har någon struktur

för det. Det finns ingen riktig struktur vilket gör att är det något som de behöver offentliggöra

vet det knappt hur de ska göra. Ofta missar företag att plocka fram det som är intressant i

deras verksamhet, ofta har de mycket mer att berätta, mycket positiva händelser som de skulle

kunna skicka ut pressmeddelanden om” (Konsult 4)

"Innan noteringen är det några månader som vi ger synpunkter på delårsrapporter och då

märker man hur lång tid det tar för dem att få fram dem. Det måste ofta gå fortare och just att

vi kanske efterfrågar siffror, det här borde ni plocka fram siffror på."(Konsult 3).

Hur förbereddes personalen inför börsintroduktionen med avseende på informationshantering?

Samtliga företag som har intervjuats har haft någon form av informationsmöten för

personalen inför börsintroduktionen. De har då bjudit in olika konsulter och representanter

från Stockholmsbörsen för att informera om vad en börsintroduktion innebär. Det har även

vid dessa informationsmöten getts tillfälle att ställa frågor för personalen. Veckobrev och

regelbunden information på företagens intränat har även varit vanligt förekommande. 

”Vi hade måndagsmöten, de förlängdes i vissa stycken eller så hade vi informationsmöten i

flera omgångar. Vi tog upp flera olika områden som hade med börsintroduktionen att göra. 



Första gången berättade vi att vi ska börsintroduceras och varför, sedan talades det om hur

det fortskred, vad som måste förändras och varför det måste förändras” (Företag 1)

En konsult (4) betonar vikten av att personalen förbereds på informationsrutiner, exempelvis

på vad det innebär att vara ett börsnoterat företag när det gäller information. Personalen kan

exempelvis tidigare ha fått tillgång till månadsrapporter men som ett börsbolag blir endast

kvartalsrapporterna offentliga och det är den enda informationen de kan få. Konsulten betonar

även vikten av att företagsledningen informerar de anställda om insiderstrafflagen. De flesta

företagen tror dock inte att personalen märker någon större skillnad i det dagliga arbetet

förutom att många tycker att de får mindre information efter börsintroduktionen än tidigare.

Ett fåtal företag upplever att personalen har reagerat negativ på börsintroduktionen. 

”Ja det var en viss negativ inställning, innan hade vi aldrig stängda dörrar och nu är det lite

svårt att förstå varför vi ska ha det nu” (Företag 3)

"De som jobbade här när vi var 20 anställda, det är klart att jag tror att de tycker det är
sämre... … det är inte bara att vi är börsintroducerade, utan då var vi så få att då satt vi här
runt fikabordet tillsammans med VD och då fick man en helt annan information…
…Informationsmässigt är det klart att alla upplever det som bättre tidigare." (Företag 4)

”Personalen i stort tror jag inte upplever någon större skillnad i det dagliga arbetet, förutom

att jag uppfattar att många tycker att det är mindre information idag än före

börsintroduktionen” (Företag 9)

Ett annat företag (8) tror att personalen har upplevt fördelar med att vara börsintroducerat. I

detta fall var fördelarna att mer kapital genererades till bolaget vilket möjliggjorde fortsatt

forskning och utveckling.



”Söker du dig till vårt företag vill du ligga i främsta ledet vad det gäller forskning och

utveckling och då vet du att det krävs resurser för det” (Företag 8)

En konsult (3) anser att det är konsulterna själva som kämpar mest för att företaget ska hålla

alla informerade internt om vad som händer.

”Ofta är det tufft och ont om tid så företagsledningen orkar inte ägna sig åt den interna

kommunikationen. Vi kämpar alltid för den interna kommunikationen ska lämnas samtidigt

som den externa, man ska inte utelämna en av företagets intressenter. Vårt stående råd till

företag som går till börsen är att när väl aktien är noterad börjar "roadshow två", då ska

företagsledningen tala internt i företaget om samma sak som de har berättat för

fondförvaltare och analytiker. Detta av flera skäl, för vi menar att medarbetarna ska veta

vilka krav som ställs på medarbetarna. Det måste folk veta för att de ska kunna bidra till att

ribban nås” (Konsult 3)

"…vi utbildar en bredare krets inom företaget inom börsmässighet. Vad börsen innebär och
så där, det är inte så himla många som har kläm på i de flesta företag. " (Konsult 4)

Hur har ledning och styrelse förberetts på börsintroduktionen?

Majoriteten av företagen har anlitat kommunikationskonsulter för mediaträning. Flertal VD

och övriga från ledningen har förberetts genom kurser i vad det innebär att verka i ett publikt

företag. Flera företag har ansett sig ha en kompetent styrelse och ledning med erfarenhet från

börsnoterade företaget som de haft nytta av. 



”Vi har använt oss utav inhyrda konsulter, de hade vi på ett tidigt stadium, några månader

innan. De har hjälpt oss att dra upp riktliner för vår informationspolicy, lärt upp oss,

mediaträning och utbildning om hur man hanterar sådana här frågor. Man har läst på själv

med de har styrt in en på dom delar som är viktiga. Vi var tidigare ett så kallat familjeägt

företag så för oss var det ett stort steg för hur man hanterar informationsfrågor och skapa en

policy som håller. (Företag 7)

”Vi tog hit två personer från en pr-byrå som hade en ”roddning” för oss,

koncernledningsgruppen, där de grillade oss med en massa informationsfrågor och hur man

ska agera. Det var väldigt roligt, de tog en massa exempel ur politikernas värld. Det var

väldigt bra och nyttigt och vi fick stöd i hur man ska agera när det ringer journalister, för det

händer” (Företag 2)

Konsult 3 och 4 berättar att de lägger stor vikt vid VD: ns och ledningens träning inför

framträdanden i tv och övriga medier. I vissa fall har inte VD någon erfarenhet av offentliga

uttalanden och kan uppleva det som obehagligt. De anlitar då ofta kommunikationskonsulter

som hjälper dem för att känna sig säker i sin roll som VD i ett börsnoterat företag. 

”Förutom personalen på vår PR-byrå samarbetar vi även med ett par amerikaner som

kommer hit en vecka och tränar med VD och exempelvis finansdirektör så att de känner sig

komfortabla, bekanta med materialet och känner sig trygga i den här rollen. Det krävs att det

finns ett manus som passar med den bild man vill förmedla av företaget. Presskonferenser

och analytiker luncher är en del av det hela, den andra delen är även de här såkallade one-

to-one mötena. Då åker VD runt till portföljförvaltare och det är ett oerhört pressande

moment och ju mer bekant företagsledaren är med den situationen desto bättre kommer

företagsledningen att lyckas. Det lägger vi väldigt mycket vikt vid” (Konsult 3)



”Vi har ofta mediaträning med videokamera och mikrofon för att göra det så realistiskt som

möjligt. Stressar dem med mikrofon uppkörd i ansiktet och ställer alla obekväma frågor. Inför

noteringen kartlägger vi såkallade” issues”, alla möjliga saker som företaget helst inte vill

prata om att de har problem med. Det kan vara någon affär eller dotterbolag som går dåligt,

då sätter vi samman nåt slags förhållningssätt. Det hela bygger på ett väldigt öppet

förhållande med företaget, de får inte ha några hemligheter för då blir det väldigt svårt att ge

råd” (Konsult 4)

6.2 Lagar och regler

Ett börsnoterat företag regleras av insiderstrafflagen varför det är intressant att undersöka hur de hanterar
insiderstrafflagen. 

Hur hanterar ni insiderstrafflagen?

Samtliga bolag tar insiderstrafflagen på stort allvar och har förstått vikten av att informera de

anställda om insiderstrafflagen. Informationsmöten anordnades före börsnoteringen samt

regelbundet efter. Dessa möten hölls av både företagen själva med inbjudna konsulter eller

med Stockholmsbörsen som arrangör. En konsult (5) angav att dessa informationsmöten idag

inte är obligatoriska men kan så komma att bli i framtiden. 

”Alla berörs av insiderlagen, det räcker med att man vet något som ingen annan vet,

exempelvis kan det bli insiderinformation om man säger något när man åker i en taxibil”

(Företag 1)



”Varje kvartal när vi presenterar resultaten för personalen poängterar vi nästan alltid

insiderlagen och vad som gäller och förklarar att det är mycket viktigt att det inte kommer ut

någonting som är insider” (Företag 10)

” Vi har en personalhandbok som ligger på vårt intranät11 där vi skrivit ihop de insiderregler

som gäller för vårt företag. Reglerna ligger på flera olika ställen så att man inte ska kunna

missa dem” (Företag 1)

"Personalen får inte veta någonting annat som inte alla fått reda på. Sen är det så att den

enskilde individen kan ju veta punktgrejer som de arbetar med, men vi informerar inte i

allmänna ordalag till personalen mer än vad som allmänheten får." (Företag 4)

Företagen håller sig uppdaterade om förändringar gällande insiderstrafflagen och samtliga

bolag har anställda som är insiderregistrerade hos finansinspektionen.

”I vårt företag äger samtliga anställda optioner eller aktier därför vet alla vikten av vad

insiderinformation innebär eftersom alla är insiders” (Företag 10)

"Vi har en stram policy här. Vi har å ena sidan ett gäng insiderregistrerade men även många

som är insider eftersom de vet vad som händer. De är med i utvecklingen, de vet hur nära vi

är leveransen eftersom de jobbar med den. Vi har ganska strikta regler för alla anställda,

alla är medvetna om insiderlagen." (Företag 8)

                                                          
11 Ett intranät är ett datoriserat internt forum för information.



En konsult (5) anger att för att undvika spridning av insiderinformation ser de till att alla inom

företaget har tillgång till samma information. Ett annat sätt att undvika att insiderinformation

sprids är att se till att de som har unik information är införstådda med insiderstrafflagen.

Vad är kurspåverkande information och hur hanterar ni den?

Enligt en konsult (5) skall vad som klassas som kurspåverkande bedömas mot bakgrund av vilken information
som tidigare offentliggjorts. Det är inte heller nödvändigt att det i efterhand går att utläsa en kurseffekt för att det
ska rankas som kurspåverkande information. Konsulten menar att gränsdragningen kräver gott omdöme och
erfarenhet och i gränsfall bör informationen offentliggöras. Gemensamt för alla intervjuade företag är att de
tycker det är svårt att avgöra vad som är kurspåverkande information. Vissa har regler för när information ska
offentliggöras, beroende på om det är en ny kund och hur stor ordern är. 

"Det ska vara en viss storlek på ordern, vi kan ju inte rapportera om alla våra order."
(Företag 10)

Ett av de intervjuade företagen (2) går ut med pressmeddelande vid alla nya order eftersom de
har väldigt få order per år och dessa påverkar deras resultat- och balansräkning i högsta grad.
Det finns en åsikt hos samtliga intervjuade företag att hellre gå ut en gång för mycket med ett
pressmeddelande än en gång för lite. Vad som är kurspåverkande diskuteras ofta mellan VD,
ekonomichef och styrelse. I vissa fall var det VD ensam som bestämde det.

"Det kan vara så att vi har en väldigt stor kund som tecknar väldigt stora order och det borde
vara kurspåverkande bara för att det är så stora order, men om vi får dem varje år är det inte
kurspåverkande, då hade det snarare varit kurspåverkande om vi inte hade fått dessa order."
(Företag 2)

Flertalet av de intervjuade företagen tar kontakt med Stockholmsbörsen när det är svårt att
avgöra vad som är kurspåverkande information. En konsult (5) anger att de har daglig kontakt
med företag i frågor gällande informationshantering och rekommenderar företag att ta kontakt
med dem vid tveksamheter gällande kurspåverkande information. Tidsaspekten vid hantering
av kurspåverkande information anger ett par företag som problematiskt. De anser att det är
svårt att få ut information tillräckligt snabbt samt att avgöra när det är rätt läge att
offentliggöra. Exempelvis talar ett företag (5) om tillvägagångssättet vid lansering av en ny
produktlinje:

”Vad ska man säga och när? En ny produktlinje, är det kurspåverkande? Ska det ut på en mässa eller ska det
pressreleasas innan? (Företag 5)

En konsult (2) anser att företag ofta upplever problem med att hålla inne med information vid exempelvis
börsintroduktioner, nyemissioner eller företagsförvärv. Vid dessa tillfällen uppstår ofta informationsläckor.

6.3 Kommunikation

I detta avsnitt kommer vi undersöka företagens strategier för hantering av media och analytiker samt hur de
hanterar informationsläckor och rykten. 



Vilken är Er strategi för media och analytiker?

Det varierar bland de intervjuade företagen om de har någon uttalad strategi för hantering av
media och analytiker. De flesta hänvisar till informationspolicyn när vi frågar om strategi. För
att säkerställa att information går ut till alla samtidigt använder sig företag av ett
distributionsföretag som heter Waymaker. Detta företag använder standardlistor och ser till att
pressmeddelanden skickas ut till ett antal kanaler. Många företag har också egna mailinglistor
för specifika kontakter och kunder. Hemsidans uppdatering sköter de flesta företagen själva,
och den uppdateras i samband med att informationen distribueras via Waymaker. Genom att
använda distributionsföretaget anser företagen att de säkerställer att alla parter behandlas
rättvist.

Alla intervjuade företag har analytikermöten, en gång per år eller oftare. Hos en del företag
bjuds media och analytiker in till en presskonferens direkt efter att varje delårsrapport släppts.
Företagen poängterar att de är mycket noga med att inte släppa någon information förutom det
som står i rapporterna men att media och analytiker ofta vill ha utförligare förklaringar.
Företagen anger att de har vissa analytiker som följer bolagets utveckling noggrant och därför
har de en djupare kontakt med dessa analytiker. Den kontakten innebär i huvudsak att dessa
analytiker ofta får mer utförlig information.

”Vi lär känna analytiker, det är samma analytiker, vi utbildar dem på något sätt.” 
(Företag 11)

"Analytiker vill känna att de blir unikt behandlade och vill ställa sina frågor i enrum.
Samtidigt som man försöker vara öppen väger man varje ord på vågskål." (Företag 9)

En konsult (5) betonar vikten av kontakt med analytiker för att få komplettera offentliggjord
information och därigenom få en bättre förståelse för bolagets verksamhet. Konsulten påpekar
dock att detta inte får leda till att bolaget lämnar kurspåverkande information selektivt.

”Det är tillåtet att lämna ytterligare information som ger ”kött på benen” till tidigare
offentliggjord information och påminna om tidigare lämnad information. De kan även rätta
till missförstånd och räknefel och dylikt” (Konsult 5) 

Det varierar mellan företagen vem som har kontakten med media och analytiker. Ofta är det
VD, ibland VD tillsammans med ekonomichef och i de fall det finns en IR-ansvarig sköter
den personen den mesta kontakten, tillsammans med VD. Flera intervjuade företag anser att
kontakten med media och analytiker är en svår uppgift därför att det är lätt att ge ut för
mycket information. Några företag förbereder sig med så kallade "questionnaire" inför
presskonferenser eller analytikermöten. Det innebär att de i förväg skrivit ned ett antal frågor
de tror att analytiker och media vill ha svar på. Flertalet företag anser att många analytiker är
mycket aktiva vid kontakt med företagen. Ett företag (2) påpekar att analytiker vill visa sig
duktiga och skriva bra rapporter. En konsult (5) anger att i analytikeryrket är det viktigt att
visa goda prestationer för att kunna klättra i karriärsstegen. 

"Det finns något som kallas guidning. Om analytiker ställer en fråga som vi egentligen inte
får svara på kan vi med vad som helst, kroppshållning, hummanden, antyda att jaja, du ligger
inte helt fel. Man säger fast man inte säger ändå. Det kallas för guidning och är förbjudet
men väldigt många gör det." (Företag 4)

Om ett företag säger för mycket till en analytiker går de inte ut med ett pressmeddelande. Ett
företag nämner att de säger mer till analytiker än till vanliga människor då analytikerna har
mer vettiga frågor.



”Det är lätt att säga för mycket, otroligt lätt. De är jätteskickliga på att ställa frågor.

Journalister är ett släkte för sig, de är helt skrupelfria tycker jag och vågar vara hur fräcka

som helst och kan ställa samma fråga 10 gånger. Det har hänt att jag blivit förbannad och

sagt att nu får du ge dig, jag vill inte svara på detta.” (Företag 2)

”Ett tips är att alltid säga att man är upptagen och be att får ringa upp. Då kan man

förbereda sig och själv ta initiativet, det är faktiskt väldigt bra så man inte råkar säga för

mycket för att man har bråttom eller liknande.” (Företag 2)

Konsult 3 och 4 menar att företag tjänar på att ha en bra informationsgivning och att vara
lättillgängliga. De anser att analytiker och aktiemarknaden uppskattar när ett bolag lovar en
sak och håller det. Vissa av de intervjuade företagen tar hjälp av kommunikationskonsulter
för att skriva pressmeddelanden, främst när det gäller nya produktlanseringar eller nya order. 

Ett av de intervjuade företagen (9) vill betona vikten för ett börsnoterat företag att

kommunicera utåt på ett enhetligt sätt, vilket de upplever som mycket viktigt idag som ett

börsnoterat företag.

”Man måste hitta en linje för att kommunicera och vilka ska vara språkrör för företaget, vilka

ska vara företagets talesmän. Man måste upprätta policys, det blir mer formaliserat”(Företag

9)

Hur hanterar ni rykten?

De flesta företagen har som policy att inte kommentera rykten som sprids. Däremot några
företag att det finns anledning att kommentera direkt felaktiga uppgifter. 

"Är det felaktig information kan man kontakta media och rätta till felaktigheten. Men
feltolkningar och så, det kan man aldrig rätta till. Dålig journalistik är inte analys." 
(Företag 9)

Ett företag (4) menar att det inte är förvånande att det blir spekulationer nära sanningen.
Företaget tror att det är en naturlig följd av den höga kunskapsnivån hos intresserade parter.
Företaget anser att det är svårt att bedöma om tolkning sker utifrån den information som har
offentliggjorts eller om de har tillgång till mer information än allmänheten. Enligt konsult 3



och 4 har de flesta bolag en notering i informationspolicyn att aldrig kommentera rykten, på
finansmarknaden uppstår det ständigt rykten. Det bästa är att referera till bolagens
rapporteringstillfällen istället menar konsulterna.

"Att rykten sprids det hanterar vi inte, det är inte vår sak. Vi kan inte hjälpa om folk
spekulerar och sprider rykten. Vi finner ingen anledning att dementera om andra sprider
rykten och hittar på grejer. Vi måste vara seriösa och gå ut med den information som gäller."
(Företag 5)

Flera företag har nämnt vikten av ett seriöst intryck, att ägna sig åt att driva verksamheten på
ett professionellt sätt. Att vara extremt massmedial och få mycket publicitet ger inte ett seriöst
intryck anser flertalet av de intervjuade.

"När vi producerade kvartal 3 år XXXX, då hade vår likviditet gått ner ganska rejält. Då ringde en journalist
från Svenska dagbladet. Jag försökte förklara att det här är inget dramatiskt utan så här ser det ut varje år vid
den här tiden, kom igen när vi producerar vår helårsrapport. Sen när vår rapport kom och det visade sig att han
hade fel frågade jag vår IR-chef om jag skulle skicka en kopia till journalisten och visa att han hade fel. Men
hon sa: gör inte det, man vinner aldrig över journalist, låt det vara. " (Företag 11)

Hur hanterar ni informationsläckor?

För att undvika informationsläckor försöker företagen exempelvis hålla informationen inom
en liten grupp, vara försiktig med sin dator och låsa in känslig information. De flesta företag
poängterar att de som är insider i ett företag bör vara medvetna om vad det innebär.

"Ju mer information, ju fler som har tillgång till information, vid förvärvstillfälle eller
introduktion, desto större är risken för läckor. Börsen rekommenderar en loggbok, när man
arbetar med projekt som har med börspåverkande information att göra. Varje person som är
inblandade får skriva datum och tid man fått reda på det. Ofta jobbar man med sekretessavtal
som alla inblandade i projektet får skriva på. Det gör vi också. Vid specifika projekt försöker
man hålla så få inblandade som möjligt." (Företag 10)

Ett företag (8) menade att i ett mindre företag är risken för informationsläckor inte lika stor.
Ett annat företag (1) påstod att deras medarbetare verkade ha förstått vad de kan uttala sig om
och inte, vilket underlättades av att de var ett mindre företag. Ett företag (9) utmärkte sig
genom att de inte gjort några förändringar alls för att förhindra läckor. De menade att det här
med börsintroduktion var så upphaussat och att det inte var något speciellt med att vara
noterade. De hade i princip inte ändrat någonting. 

En konsult (4) sade att det är vanligt med informationsproblem och de menar att de hjälper
företagen att förhindra informationsläckor, exempelvis genom att hjälpa företagen att
formulera en informationspolicy. Det är väsentlig att alla känner till vad de får uttala sig om. I
de fall det uppstår informationsläckor kontaktas konsulter för någon form av krisuppdrag där
de snabbt får komma in och strukturera upp versamheten. Exempelvis vid en noteringsprocess
kan en journalist ta reda på information gällande noteringen. Konsulten menar att det därför är
viktigt att vara förberedd och ha formulerat någon form av policy för hur de ska agera vid
informationsläckor.

"Snabbhet är A och O. Så fort det händer någonting som är kurspåverkande ska det ut snabbt.
Då slipper man problematiken med informationsläckor" (Företag 6)

”Vi försöker hjälpa till att de har en beredskap och en särskild rutin för läckage, att man går
ut med egna pressmeddelanden, det går inte att ljuga sig igenom sådana saker utan man
måste vara ärlig.” (Konsult 3)



”Har man gjort en tabbe får man stå för det och då är det öppenhet som gäller. Det går inte
att korrifiera ett misstag, då blir det värre och journalister och andra anar.” (företag 10)

Konsult 5 påpekar vikten av att göra klart för alla anställda som kan ha tillgång till ickeoffentliggjord
information vikten av att inte sprida informationen. Konsulten anser vidare att det är en god idé att offentliggöra
ekonomiska rapporter så snabbt som möjligt då det begränsar den tid då information kan läcka ut.

6.4 Styrning

Vi har ställt följande frågor för att undersöka företagens och konsulternas syn på
styrningens betydelse för ett börsnoterat bolag:

Förändrades styrsystemets funktion och utformning vid börsintroduktionen?

Endast ett fåtal företag kan ge exempel på hur deras styrsystem har förändrats och vissa har
inte några dokumenterade styrsystem. Tre av företagen menar att de inte har ändrat något.

"När vi börsintroducerades hade vi inte något direkt styrsystem för att fånga upp
informationen och det behövdes inte heller, då var vi ännu mindre. Jag tror faktiskt inte vi
har något riktigt styrsystem för just det här. Vi är en så pass liten koncern."(Företag 8)

"VD bestämmer fortfarande, själva bolaget ändras inte för att man blir publikt."(Företag 3)

"Vi har egentligen inte ändrat något utan gör saker oftare"(Företag 7)

Ett företag (1) anger att med tiden efter börsintroduktionen flyter rutinerna bättre men
företaget lägger ned mer och mer tid på informationshanteringen. De arbetar ständigt med att
förbättra rutinerna men kan inte uppge hur de har förändrats. Flertal företag anger att ju längre
tid de varit börsnoterad desto lättare blir det. De hittar en form för hur de ska arbeta med
rapporter, pressmeddelanden, analytiker osv. Företag (1)  anser att allt inte kan vara perfekt
från början utan anger att det blir en successiv övergång samt att kunskapsnivån ökar med
tiden. Ett annat företag (10) hade satt höga krav från början för att hantera börsnoteringen,
vilka de lättat på med tiden. 

"Det har fungerat bra, vi tänkte att det var lika bra att sätta rätt höga krav på det här, kanske
överdrivet höga krav. Det är lättare att lätta på det här än att göra det strängare" (Företag
10)

Upplever Ni att företaget idag styrs på ett mer formellt sätt samt vilka
fördelar/nackdelar följer med det?

Många företag påpekar att bolaget har blivit mer formellt styrt än tidigare. Samtliga konsulter
vi intervjuat menar att bolagen inte längre kan vara lika öppna mot personalen efter en
notering och kan exempelvis inte redogöra för hur mycket de sålt för under en månad. Innan
introduktionen påpekar flera företag att det fanns en större öppenhet i bolaget. Ett företag (2)
anger att personal och VD tidigare hade en fri dialog och personalen fick tillgång till
information om hur företaget utvecklades och dess framtidsplaner. Samma företag anger att
kommunikationen tidigare skedde muntligt medan efter noteringen anordnades det  möten för
kommunikation. Tre av de intervjuade företagen uttrycker sig som följande på vår fråga
angående styrsystemets funktion och utformning:



"Det har blivit mycket mer formellt. Nu har även insiderlagen skärpts. Innan kunde vi göra så
att när vi hade personalinformation så kunde vi ge lite mer information som vi var jättenoga
med att poängtera att det här är insiderinformation, men nu kan vi inte göra det. Personalen
får inte veta någonting annat som inte alla fått reda på."(Företag 4)

"Arbetsgrupper har tillsatts och man får delegera ner ansvaret på olika avdelningschefer på
ett annat sätt för att få en feedback till ledningen. Personalstyrkan har ökat väldigt mycket
utomlands och det ställer ju krav på styrsystem för att få en god rapportering från
dotterbolagen. XXXXX har blivit mer formellt styrt och mer kostnadsmedvetet. Under 2001
har vi fokuserat mycket på hur vi styr företaget för att bli mer kostnadsmedvetna."(Företag 8)

”I och med att man oftare ska ha en rapportering, kvartalsrapportering, innebär det att
ledning och styrelse vill ha rapporter varje månad. Det innebär att rapporterna måste vara
korrekta och att man har en helt annan uppföljning i bolaget.” (Företag 4)

Flera företag anger som nackdel med notering den ökade styrningen, främst syftande på

rapporteringsbiten som styrs enligt regler. Kraven på rapporter vid vissa tidpunkter ställs inte

i lika stor utsträckning för icke noterade bolag.

”Varje kvartal ska man släppa en rapport och då ska det jämföras med konkurrenterna och

börskursen går upp och ned” (Företag 3)

Företagen upplever det ofta negativt att de inte kan vara lika öppna internt jämfört med innan introduktionen. 

"När det var kris i bolaget förra gången då pumpade vi ut information väldigt tydligt och talade om hur varje
liten enskild resultatenhet gick så att alla visste det. Nu informerar vi marknaden om bolagets resultat men inte
om de enskilda enheterna och då kan vi inte informera internt på ett annat sätt heller vilket är ett problem när
det viker sig. Då undrar ju en del som vet att de går ganska bra, vad håller de andra på med, var förlorar vi
pengar? Är det företagsledningen som sätter sprätt på dem eller vad håller ni på med? Vem festar upp
pengarna? Att inte kunna ge tillräckligt detaljerad information internt är en negativ sak." (Företag 11)

En börsnotering innebär även ökade krav på prestation från många olika håll. Samtliga

företag anger även att det kan bli en tendens till kortsiktigt tänkande när man är noterad. 

”Vi måste alltid tänka på våra aktieägare när vi planerar någon förändring, tidigare hade vi

bara oss själva att ta hänsyn till, vilket underlättade” (Företag 10)



"…viss kritik internt att vi inte vågar göra större långsiktiga satsningar som kanske ger effekt
tre kvartal bort utan det bör helst ge effekt innevarande kvartal eller nästa, inte längre bort.
Och det är i sånt fall en nackdel att man vågar inte vara tillräckligt offensiv." (Företag 11)

6.5 Organisation

Vi har ställt följande fråga för att undersöka företagens och konsulternas syn på
organisations strukturens betydelse för ett börsnoterat bolag:

Har organisationens struktur förändrats på något sätt efter börsintroduktionen? 

De övergripande organisationsförändringar som de intervjuade företagen har gjort är att de inför
börsintroduktionen har anställt nya medarbetare. Många företag har även genomfört förändringar gällande
styrelsens sammansättning och kompetens. Ett flertal företag anger att de upplever att de har fått en mer formell
organisation för att klara av den informationsgivning som krävs.

”Det har tillkommit några nya personer och vi har vissa nya arbetsuppgifter. Vi har en mer

aktiv styrelse och det har tillkommit två nya tjänster, annars har inget i organisationen

ändrats” (Företag 1)

”Vi hade ingen vice vd tidigare, vi utsåg en strax innan börsintroduktionen” (Företag 3)

”Eftersom vi har expanderat så mycket under kort tid så har det givetvis ställts höga krav

internt på att få upp rent organisatoriskt en annan struktur för informationsgivning och

styrvägar och styrsystem. Det har berättats om hur det var 19XX  då alla satt runt ett bord

och fattade beslut och alla pratade i mun på varandra. Sen gick alla iväg och gjorde det man

hade bestämt. Så fungerar det inte när man är 300 anställda då måste man ha en formell

struktur. Arbetsgrupper har tillsatts och man får delegera ner ansvaret på olika

avdelningschefer på ett annat sätt för att få en feedback till ledningen” (företag 4)

En vanligt förekommande organisationsförändring är att en IR-funktion har inrättats i bolaget.

I vissa fall har denna person rekryterats internt och i vissa fall externt. Samtliga intervjuade



konsulter tycker att de bolag som är börsnoterade bör ha en informationschef eller IR-

ansvarig. 

"Ett noterat bolag måste ha en informationsansvarig under förutsättning att det inte är ett

väldigt litet bolag." (Konsult 4)

”Det fanns ingen renodlad IR-funktion på bolaget innan. Vi hade en avdelning som hette

marknadskommunikation som består av ett antal olika kompetenser. På den sidan fanns det

en person som var ansvarig för kommunikationsbiten som sedan gick in mer på IR-sidan i

förberedelserna inför introduktionen och var med i diskussionerna. Tidigare har

marknadskommunikation och IR legat tillsammans men man märkte att det tog mer och mer

tid. När fler analytiker följer en behöver man en löpande kommunikation hela tiden och

uppdatera och det tar mycket tid” (Företag 8)

"Marknadschefen anställdes ett år efter introduktionen på Stockholmsbörsen." (Företag 4)

6.7 Råd till andra företag som ska börsintroduceras
 
För att finna råd för framtida börsintroduktioner ställer vi oss frågorna vad företagen anser de
själva kunde gjort annorlunda vid deras introduktion samt vilka råd de har till andra företag.

Vad anser ni att ni borde ha gjort annorlunda vid er introduktion?

De flesta företagen är nöjda med sina introduktioner. Inget företag har råkat ut för några
större incidenter gällande informationshantering inför eller under tiden som börsnoterade. 

"Jag måste säga det själv att det var ett ganska välskött företag, det var inte hypat eller
riskkapitalfinansierat. Många av mina kollegors företag fick ändra på en massa saker men i
vårt fall pekade inte börsen på en enda sak som vi behövde ändra. Det fanns en stabilitet i vår
tillvaro. De ändringar vi gjorde var att vi fick skriva en informations- och finanspolicy och
sedan har redovisningsrutinerna ändrats lite." (Företag 11)



"Vi uppfyllde alla kraven som Stockholmsbörsen ställde förutom att vi inte hade någon
ekonomihandbok. Det hade man kunnat förbereda om man hade varit medveten om att det var
ett så starkt krav. För övrigt tror jag inte att det var något vi behövde förändra." (Företag 4)

"Nej, allt gick bra." (Företag 3)

”Jag tror att vi allihop kände att det fungerade smidigt med börsnoteringen och allt som har
hänt efteråt. Det enda vi känt är att det har varit otroligt mycket jobb. Nu har vi satt våra
rutiner internt och vi gör inget annorlunda än vad vi gjorde första gången men det går
mycket snabbare nu. Vi vet vad vi ska producera så att säga, första delårsrapporten var
jobbig, men nu har vi fått rutin på det så nu är det inte lika jobbigt.” (Företag 6)

Flertalet företag har som åsikt att det inneburit enormt mycket arbete med introduktionen.
Vissa anser att de ont om tid att förbereda sig inför introduktionen vilket de inte anser är att
rekommendera.

"Det är en ganska tung börda och tungt ansvar som ekonomichef, jag kan tycka det ibland
även om jag hållit på i många år. (Företag 4)

Företagens råd till andra företag:

De flesta företag påpekar betydelsen av att ha kompetenta medarbetare inför och under en
introduktion. Flera företag poängterar vikten av att den ekonomiska rapporteringen är i gott
skick i god tid före en notering. Något annat som flera bolag nämner är kontakten med
Stockholmsbörsen. De anser att företagen vinner på att ha en god relation med
Stockholmsbörsen och bör inte tveka att fråga dem om råd. Ett fåtal företag angav att företag
inte ska vara rädda att lägga pengar på konsulter inför en introduktion, de har som åsikt att det
lönar sig i längden.

"Att man så tidigt som möjligt ska ha någon konsult för att få en struktur. Få checklistor. Att
man tidigt börjar göra enligt dem så att man inte står där när man väl är noterade. Man ska
veta att det tar rätt lång tid och att man utnyttjar konsulter framförallt i planeringsstadiet. Att
man gör det tidigt. Det ska inte komma några överraskningar." (Företag 2)

"Det är bra att man i en krets med styrelsen har en bild av vad som är regelverk och övrig
informationshantering. Man bör ha en selektiv policy och vara konservativ och inte ge ut all
information. Det fanns förut små bolag som skickade ut tre pressmeddelanden i veckan."
(Företag 1)

”Först och främst ha stenkoll på sin ekonomiska rapportering. Att verkligen ha kvalificerad
kompetent personal som vet hur man gör. Jag tror att det är oerhört mycket värt att se till att
man har en ekonomichef som har gjort det förut som ansvarig eller nära den som är ansvarig.
Det är ruskigt mycket man har i bakhuvudet. Man gör en massa fel på vägen om det är någon
som ska läras upp.” (Företag 4)

”Läsa på noga börsens regelverk innan man sätter igång så man har koll på vad det i
praktiken innebär. Jag tyckte inte den revisor och revisionsbyrå vi hade var up-to-standard så
jag initierade till ett byte. Det var en revisionsbyrå som var inriktad på mindre bolag och jag
kände att de inte var tillräckligt stöd.” (Företag 4)

Informationshanteringen framhåller flertal företag som mycket betydelsefullt vid en
introduktion. De anser att det inte endast handlar om att förmedla information utan också
vikten av god kvalitet på informationen. Ett av de intervjuade företagen (10) ansåg att det är
viktigt att vara medveten om att informationsbiten är krävande. 



”Det första är att företaget måste kunna skapa bra information och kunna hantera det, göra
bra rapporter i tid. Titta på börsens krav gällande informationshantering, tillämpa dem även
om man inte är publikt, det är ett gott råd. Man kan även tänka på att skriva en
informationspolicy. Att framställa en rapport är inte ett engångsjobb utan det är en process.”
(Företag 10)

”Det som är viktigt är att ha något att informera om. Kvaliteten på informationen är första
frågan och sedan är det hur man informerar.” (Företag 6)

”Var beredda att lägga ner tid på det här. Informationsdelen började vi förbereda ett halvår
innan och det räckte för oss. Ta in konsulter, sätt en hög ribba när det gäller
informationsgivning, sänk kraven efter hand.” (Företag 3)

”Man ska inte underskatta informationsgivningen inom företaget, när man går ut på börsen
är det lätt att fokusera på informationsgivningen till marknaden. Den interna informationen
är jäkligt viktig, det bör läggas mycket tid på det.” (Konsult 3)

Konsulternas råd till företag:

En konsult (5) påpekar att det ofta är svårt att avgöra hur bolaget skall reagera på rykten och informationsläckor.
Ett råd är att företagen bör ha en utförlig informationpolicy. Ytterligare ett råd är att företagen bör hålla en
öppen linje för att behålla trovärdigheten. I de fall företagen gör misstag bör de stå för dem, rätta till dem samt
gå ut med ett pressmeddelande. Vid osäkra fall bör företaget kontakta Stockholmsbörsen för rådgivning.

”Ljug aldrig, ha en skriftlig informationspolicy där det framgår vilka som får uttala sig för
bolagets räkning. Det bör också framgår hur bolaget ska förhålla sig i olika situationer, som
rykten och informationsläckor.” (Konsult 5)

Samtliga konsulter anser det betydelsefullt att i god tid förbereda företaget och medarbetarna för introduktionen
samt i ett tidigt skede ta in hjälp utifrån. De anser att det bör finnas givna regler för hur olika delar i
informationsgivningen skall skötas. De påpekar även betydelsen av att vara väl insatt i de lagar och regler som
gäller för ett börsnoterat bolag. 

”Att förbereda sig i tid och skapa en struktur och försöka agera så börsmässigt som möjligt.
Det finns ingen anledning att börja skicka ut information om sitt företag för det kanske är
dumt ur konkurrenshänseende, men däremot internt sett göra delårsrapporter som egentligen
följer reglerna och samla upp vad som är kurspåverkande information. Detta även om de inte
släpper ut detta till media. Att öva sig. Det är aldrig för tidigt att börja förbereda sig. Det
beror ofta på börsläget när ett företag noteras och då är det lika bra att vara förberedd. Då
kan det vara bra att ha en go-knapp att trycka på sen när det är läge.” (Konsult 4)

”Man ska inte underskatta den tid det tar att få styrsystem på plats och sen också att få en
god informationsgivning, det är inget man snyter ur näsan, det ska vara ett bra språk och
vara korrekt. Företagen bör öva sig på delårsrapportutformning tidigare än vid
introduktionsdatumet. När introduktionsdatumet har kommit pustar många ut och säger att
nu är allt arbete över, men det är då allt arbete börjar, att hålla en god informationsgivning,
att informera press och analytiker. Man vill ju gärna att bolaget blir omskrivet för det är ju
en form av marknadsföring. Det gäller att hålla sig uppdaterad med redovisningsprinciper
och rekommendationer.” (Konsult 2)

”Det första är att försöka få tid att förbereda sig väl och glöm inte den interna informationen
och det tredje är att i sitt sätt att beskriva företaget ska man inte göra sig allt för beroende av
räknenissarna, man måste se till att beskriva företaget med företagets så att säga själ och de



som ska ut och representera företaget måste känna att detta är mitt sätt att representera
företaget. Det ska vara mitt sätt och inte en story som någon annan hittat på” (Konsult 3)

”Vid en notering får de en enorm uppmärksamhet. Det gäller att ha en plan även efter
noteringen för det finns en tendens att det blir väldigt tyst om bolaget efteråt. Att förbereda
sig i tid och skapa en struktur och försöka agera så börsmässigt som möjligt. Det finns ingen
anledning att börja skicka ut information om sitt företag för det kanske är dumt ur
konkurrenshänseende, men däremot internt sett göra delårsrapporter som egentligen följer
reglerna och samla upp vad som är kurspåverkande information. Detta även om de inte
släpper ut detta till media. Att öva sig. Det är aldrig för tidigt att börja förbereda sig. Det
beror ofta på börsläget när ett företag noteras och då är det lika bra att vara förberedd. Då
kan det vara bra att ha en go-knapp att trycka på sen när det är läge.” (Konsult 4)



7 Analys

I detta avsnitt analyserar vi erhållen empiri med hjälp av uppsatsens referensram. Inledningsvis analyserar vi
hur företagen förbereder sig inför en börsintroduktion samt följer rådande lagar och regler. Vidare analyseras
företagens kommunikation, styrning och organisation och avslutningsvis analyserar vi avsnittet marknad. Varje
avsnitt avslutas med en koppling till kommunikationsmodell II.

 

7.1 Förberedelser

De för företagen bakomliggande motiven till börsintroduktionen var i huvudsak kapitalanskaffning samt att
erhålla högre status och bli mer kända mot kunder, media och potentiella framtida anställda. Dessa motiv
stämmer väl överens med de vi funnit i litteraturen. Gometz et al (1997) nämner tillgång till riskkapital,
publicitet samt statushöjande som de vanligaste motiven för en börsnotering. För att kunna uppnå dessa motiv
förutsätts att företaget framställs positivt av media och analytiker. Den ökade publiciteten medför att företagets
handlingar blir offentliga. Publiciteten kan vara riskfylld i de fall företaget handlar på ett sätt som uppfattas
negativt av marknaden. (Gometz et al, 1997). För att leva upp till motiven som låg till grund för noteringen anser
vi det viktigt med förberedelser för att undvika incidenter som istället ger en negativ bild av företaget.  Vi anser
att ett väl förberett företag med kompetent ledning och stabila rutiner är en god förutsättning för en problemfri
verkan på börsen, framförallt vad gäller informationshantering. Förberedelser ger en bra utgångspunkt för goda
relationer med media och analytiker och därmed en positiv framställning även för allmänheten, vilket kan
underlätta för ett motiv som tillgång till riskkapital. Vi anser att det är av betydelse att veta hur media och
analytiker bör hanteras, vilken information de vill ha och bör få, samt hur de agerar. 

De intervjuade företagen har förberett sig inför introduktionen mellan någon månad upp till ett år innan. De som
varit ute i god tid har oftast gjort så kallade ”private placement” hos riskapitalister för att få kapital och sprida
sitt ägande. I och med dessa ”private placement” har företagen varit tvungna att strukturera upp sin verksamhet
och producera ekonomiska rapporter tidigt. Företagen har då förberett sig inför en notering gällande struktur,
styrning och organisation för att producera ekonomisk information. Genom intervjuer med företagen får vi
uppfattningen att de har studerat börskontraktet och Stockholmsbörsens krav noggrant och är insatta i vilka lagar
och regler de omfattas av som ett börsnoterat företag. Vi anser dock att ett fåtal av företagen inte insett
betydelsen av Stockholmsbörsens krav och inte tagit dem på fullt allvar. 

Vissa företag byggde upp en organisation som skulle kunna följa ett börskontrakt ett år innan den verkliga
noteringen. Detta anser vi är en synnerligen god åtgärd inför en introduktion. Vi anser inte att det är lämpligt att
endast på några månader planera och genomföra en börsintroduktion. Genom att öva sig på att vara ett
börsnoterat företag får både personal och ledning inblick i vilka problem som kan uppstå och kan därmed
förbereda åtgärdsstrategier för varierande tillfällen. Denna förberedelse underlättar för samtliga parter i bolaget
att i god tid inhämta kunskap om de lagar och regler som gäller för noterade bolag och därmed anpassa bolaget
på bästa sätt. Genom intervjuer med både företag och konsulter har vi förstått att en introduktion är väldigt
krävande, både tidsmässigt och resursmässigt. En hastigt genomförd introduktion anser vi ökar risken för
misstag som i längden kan ge stora konsekvenser för både företaget och personalen. Gometz et al (1997) anser
att de skärpta kraven på interna styrsystem och extern informationsgivning kan vara krävande att genomföra.
Företaget kan missa i rapportering, inte lyckas skapa rutiner eller ej förmå att skapa goda relationer med media
och analytiker, vilket inte är eftersträvansvärt. Personalen kan vid en notering uppleva att ledningen tvingar in
dem i en förändring de inte önskat. Vi anser att förberedelser och informering till personal minskar den negativa
inställningen som personalen i vissa fall förekommer inför en notering.

Kunskapsnivån hos företagen inför noteringsprocessen varierar. En konsult vi varit i kontakt med anger att en
del företag verkar inte veta vad de vill ha hjälp med inför en introduktion. Med detta som bakgrund finner vi det
betydelsefullt att företagen i god tid före en notering tar hjälp av konsulter. En annan konsult anger att det inte är
ovanligt att företag inte har någon uttalad strategi för informationshantering. Konsulterna kan hjälpa till med att
skapa rutiner för den ekonomiska rapporteringen samt bygga upp en kommunikationsstruktur. De kan även
bygga upp en IR-funktion och utbilda VD, ekonomichef och personal. Vi anser att det är centralt att skapa klara
rutiner redan från början för att hantera informationsflödet. Företagen behöver praktisk hjälp med bland annat att
skriva informationspolicy och träning i mediahantering. 



Förberedelser är A och O för ett onoterat bolag. I  kommunikationsmodell II visar vi på vilket
sätt förberedelser påverkar de flesta delar i ett företag. För att förtydliga i analysen och
underlätta för läsaren att följa vårt resonemang benämner vi de olika delarna i modellen med
bokstäver (a-j).

Figur 10. Kommunikationsmodell II

Företaget rekommenderas ha förberett sig på vilka lagar och regler (a) som gäller för noterade bolag för att
kunna utforma sitt företag som ett börsnoterat. Kommunikation, styrsystem och organisation (b,c,d) är delar i
företaget som vi anser bör beaktas för att klara av kraven på informationsgivning som ställs på ett noterat bolag.
Förberedelser i företaget krävs för att klara av informationsgivning (e). VD, ekonomichef samt anställda, det vill
säga sändare i vår modell, behöver förberedas för att kunna hantera informationsgivningen, inkodningen. De
måste ha riktlinjer för hur de ska hantera mottagarens påtryckningar och tolkning av information. Vilka kanaler
(h) som ska utnyttjas och på vilket sätt är också något företaget behöver planera. 
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7.2 Lagar och regler

När vi diskuterar med företagen om att följa lagar och regler talar företagen i första hand om
insiderstrafflagen. Vi har förstått att för ett nyintroducerat företag får insiderstrafflagen stor
betydelse. Det är mycket som skall beaktas och definitivt inget bolag kan se lätt på. Samtliga
intervjuade företag förefaller ha god kunskap om insiderstrafflagen, framförallt lagen mot
handelsförbud och lagen mot obehörigt röjande av insiderinformation. Företagen informerar
kontinuerligt sina anställda om betydelsen av insiderstrafflagen, dels vid kvartalsrapportens
offentliggörande och dels vid anställning av nya medarbetare. Vi finner att insiderstrafflagen
är något som de intervjuade företagen lägger stor vikt vid och håller sig och sina anställda
kontinuerligt à jour med. Anledningen till att kunskapsnivån ligger tämligen högt hos
företagen vad gäller insiderstrafflagen anser vi beror dels på medias ständiga bevakning och
rapportering runt insideraffärer och dels beroende på att begreppet "insider" är en term som
allmänheten känner till. 

Det är inte ofta företag eller personer fälls för insiderbrott (Veckans Affärer, 020121) men
föreligger det misstankar om brott är även det negativt för företaget. Vi ser att det finns en
strävan att följa lagen för att undvika negativa konsekvenser i form av skriverier och minskat
förtroende hos allmänheten. Företagen menar att de inte kan kontrollera att alla anställda
följer lagar och regler. Men vi anser att för att förhindra lagöverträdelser, av misstag eller
avsiktligt, är det vitalt att information om vilka regler som gäller distribueras till alla i
företaget på ett enkelt och lättförståeligt sätt, exempelvis vid möten eller på företagets
intranät.  

Lagen mot otillbörlig kurspåverkan anser företagen är mer komplicerad än de andra två
nämnda områdena i insiderstrafflagen. Denna lag säger att det är förbjudet att vidta olika
åtgärder i kursdrivande syfte, så kallad otillbörlig kurspåverkan. Gemensamt för alla
intervjuade företag är problemet att bestämma vad som är kurspåverkande information. Det
anser vi beror på att det inte finns några specifika regler för vad som är kurspåverkande samt
att Stockholmsbörsens definition på kurspåverkande defintion är en aning svårtolkad (se
avsnitt 1.3). 

Bland de intervjuade företagen är det oftast VD tillsammans med ekonomichef och eventuell
IR-ansvarig som avgör vad som är kurspåverkande information. I något fall är det VD ensam
som bestämmer vad som är kurspåverkande vilket vi anser mindre bra, då alltför stort ansvar
läggs på en person. I de fall det inte finns några specifika regler blir VD tillsammans med
medarbetare tvungna att utnyttja sin erfarenhet och intuition vid besluten. Många gånger sitter
det erfarna personer med i styrelsen som vi anser att VD kan rådgöra med. Då företagen är
osäkra har de en tendens att klassificera information som kurspåverkande. De går hellre ut
med ett pressmeddelande en extra gång än att hålla inne med information vilket kan leda till
att marknaden dränks med information som är av mindre betydelse. De flesta företagen påstår
dock att de har någorlunda klart för sig när de ska gå ut med ett pressmeddelande. 

Stockholmsbörsen har vissa rekommendationer om vad som är kurspåverkande information men dessa är endast
rekommendationer och definitionen kan variera från företag till företag och från en situation till en annan.
Exempelvis råder Stockholmsbörsen företag att offentliggöra uppköpserbjudanden, förvärv eller avyttringar av
företag och samarbetsavtal (www.stockholmsborsen, 020218). Vissa av de intervjuade företagen har vid
tveksamma fall rådgjort med Stockholmsbörsen om information är kurspåverkande eller inte. Vi finner det
positivt att företagen har en god kontakt med Stockholmsbörsen. En god kontakt skapar högre kvalitet på
informationsgivningen, motverkar risken för lagbrott och andra negativa konsekvenser för bolaget. Vi
rekommenderar därför företagen att ta kontakt med Stockholmsbörsen då tveksamhet uppstår.

Utifrån vår kommunikationsmodell påverkas flera delar i informationshanteringen av lagar
och regler för börsnoterade företag. Lagar och regler (a) påverkar företagets kommunikation, 

http://www.stockholmsborsen/


styrsystem och organisation (b,c,d), val av kanal (h) för informationsgivning samt hur
mottagaren (j) tolkar informationen.

Företagets ledning bör i god tid före en introduktion införskaffa sig information om lagar och
regler för att kunna förbereda former för kommunikation, styrning och
organisationsutformning. Vi anser att lagar och regler bör ligga till grund för hur
kommunikation, både intern och extern, utformas. Om inte företaget och dess anställda har
kunskap om lagar och regler gällande informationsgivning kan det leda till lagöverträdelser
och synnerligen negativa konsekvenser för företaget. Vi anser att om företaget och de
anställda är väl orienterade inom lagområdet innan introduktionen leder det till en större
möjlighet att introduceras samt verka på börsen friktionsfritt. Kurser, informationsmöten samt
tillgång till information på exempelvis ett intranät i god tid före en introduktion påstår vi är av
essentiell betydelse. Enligt vår mening är det en förutsättning för ett börsnoterat företag att
vara insatt i regler och normer för att klara både en introduktion samt en fortsatt verkan på
börsen. 

Lagar och regler påverkar vilka kanaler som används för att distribuera information.
Kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer samt pressmeddelanden är essentiella delar i ett
börsnoterat bolags informationsgivning (Samuelsson, 1991). Att vara väl insatt i vilka lagar
och regler som gäller för dessa rapporteringar är en förutsättning för att undvika ödesdigra
misstag anser vi. Det finns reglerat vilka distributionskanaler som är tillåtna för att
offentliggöra information, exempelvis är inte e-post en godkänd distributionskanal för
pressmeddelanden (Börsregler, 2001). Hur mottagaren tolkar information från företaget anser
vi beror på mottagarens referensram, exempelvis kunskaper gällande lagar och regler för
börsnoterade företag. 

7.3 Kommunikation

Ett börsnoterat företag är ständigt bevakat av massmedia, finansanalytiker och
aktieägargrupper. På grund av detta är det av vikt för dessa bolag att kunna förmedla en
önskvärd och korrekt bild av sitt företag samt att ge den information som krävs av ett
börsnoterat företag. (Boman, 1990) Genom våra intervjuer har vi fått uppfattningen att
samtliga bolag är väl medvetna om denna omvärldsbevakning samt vilken betydelse deras
agerande utåt har. Men de intervjuade bolagen anger inte att de har någon klar uttalad strategi
för hantering av media och analytiker utan de flesta hänvisar till sin informationspolicy.
Litteraturen påvisar att det finns olika metoder för hur kommunikationen ska ske men oavsett
vilken struktur en organisation använder utvecklas nätverk för kommunikation. (Dimbley o
Burton, 1999) Det varierar mellan bolagen vem i företaget som har kontakt med media och
analytiker. Vanligt förekommande är att VD ensam eller tillsammans med ekonomichefen
eller IR-ansvarig ansvarar för den kontakten. 

För informationsgivning både internt och externt använder företag informationssystem.
Informationssystem är system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation
av information. Ett informationssystem skapar dock inte en fysisk närhet mellan sändare och
mottagare. På grund av detta avstånd som finns mellan sändare och mottagare föreligger en
risk att mottagaren inte uppfattar informationen på det sätt som sändaren hade tänkt sig.
(Andersen, 1994) För att uppfylla kravet på att information ska nå ut till alla samtidigt
använder de intervjuade företagen distributionsföretaget Waymaker. E-postlistor och hemsida
är även vanligt förekommande vid informationsdistribuering. Samtliga av de intervjuade
företagen arrangerar minst en gång per år analytikermöten och ett flertal av företagen bjuder



in media och analytiker till en presskonferens i samband med att delårsrapporten släppts. De
intervjuade företagen är av den uppfattningen att det är svårt att kommunicera med analytiker,
detta för att de är skickliga på att ställa frågor och det är svårt att inte säga för mycket. För att
träna upp sin förmåga att kommunicera med dessa parter har många av de intervjuade
företagen anlitat kommunikationskonsulter och genomgått mediaträning. Vi anser att det är en
bra förberedelse då de kan öva sig på frågor som kan tänkas ställas samt att bli vana att tala
inför en stor grupp människor eller inför en kamera. Träning av detta slag är både resurs- och
tidskrävande och att detta förekommer anser vi påvisar att företagen ser kommunikation som
en viktig faktor. 

I vår egen kommunikationsmodell förekommer begreppet kommunikation (b) i den ruta som
utgör företaget i modellen. Hur kommunikation sker inom företaget anser vi är avgörande för
den informationsgivning som ska tas fram. Information bör på ett enkelt sätt kunna spridas
mellan exempelvis olika avdelningar eller nivåer inom ett företag. Ett annat exempel på att
öka kommunikationens kvalitet kan vara mediaträning för företagets representanter. Lagar
och regler (a) anger vilken information som ska tas fram samt hur och när den ska
distribueras. 

Utifrån vår kommunikationsmodell diskuterar vi de distributionssätt av information som de intervjuade
företagen använder sig av. Vi anser att det föreligger en viss risk att tekniska fel kan förekomma vid användning
av ett distributionsföretag som Waymaker, men risken borde vara relativt liten då de är ett etablerat företag med
flera år i branschen. En risk föreligger vid avkodning då information kan tolkas felaktigt på grund av dess
utformning eller mottagarens tolkning utifrån sin referensram. För att eliminera störningar av detta slag finner vi
det viktigt att bolaget tar fram korrekt, rak och enkel information. Vi anser att större risk för störningar mellan
leden och tekniska fel föreligger då företagen använder e-postlistor och sin hemsida för att ge ut information. Fel
information kan förekomma i e-post och på företagens hemsidor och e-post når i vissa fall inte fram till
mottagaren och hemsidor inte är möjliga att besöka under vissa perioder på grund av tekniska problem.

Vid presskonferenser och övriga möten med media och analytiker förekommer
kommunikationsproblem. Företagen anger att de tycker att det är svårt att kommunicera med
analytiker och att de är skickliga att ställa frågor. Det är viktigt vid dessa möten att en korrekt
information har tagits fram samt att de som presenterar informationen i förväg vet exakt vad
de får säga och inte samt att de följer lagar och regler. Mottagaren har vissa möjligheter att
påverka sändaren vilken information denne ger ut i form av frågor och övriga påtryckningar.
Störningar kan i ett senare led förekomma i form av hur avkodningen (i) sker och hur
mottagaren (j) tolkar informationen. Av de intervjuade företagen anger ett något som
benämns guidning förekommer, det innebär att om en analytiker ställer en fråga som inte
företaget får svara på kan de med hjälp av hummanden och antydningar i viss mån svara på
frågan. Detta är förbjudet men enligt detta företag är det många som uppträder på detta sätt.
Vid användning av metoder av detta slag anser vi att det föreligger stor risk för störningar
mellan de olika leden i kommunikationsmodellen. När inte ett klart budskap ges kan
mottagaren tolka informationen på ett felaktigt sätt och således få en felaktig bild av bolaget.
Vi tycker företag bör vara försiktiga vid användning av så kallad guidning då stor risk för
feltolkning föreligger.

Vi har fått uppfattningen att merparten av de intervjuade företagen inte lägger någon större
vikt vid om det sprids rykten om dem. Flertalet av de intervjuade företagen anger att de inte
kommenterar rykten utan hänvisar till bolagens rapporteringstillfällen. Genom att inte
kommentera rykten tror vi kan bidra till att rykten inte förstoras. Det ger heller inte en
möjlighet för exempelvis analytiker att göra en tolkning av kommentaren om ryktet. De flesta
bolag har i sin informationspolicy en notering för att aldrig kommentera rykten. Detta för att
det på finansmarknaden uppstår rykten kontinuerligt och det bästa är istället att hänvisa till
bolagens rapporteringstillfällen. Företagen är dock överens om att om det ges ut felaktig
information i exempelvis media kan dessa kontaktas för att rätta till felaktigheten.
Informationsläckor är något som vi anser att de intervjuade företagen lägger stor vikt vid att



förhindra. Företagen informerar de personer i företaget som är insider om betydelsen att de
inte får prata om information som kan vara insiderinformation. Övriga vanliga åtgärder som
de intervjuade företagen vidtar för att förhindra informationsläckor är att hålla informationen
inom en liten grupp, vara försiktig med sin dator och låsa in känslig information. Vi anser att
företagen bör vara noga med att ge ut information snabbt, då problematiken med
informationsläckor kan undvikas. 

7.4 Styrning

Att gå från att ha varit ett onoterat bolag till att bli börsnoterat anser vi kräver noggranna förberedelser och stor
kunskap om börsens spelregler. För att förbereda företaget och dess anställda på den omställning en notering
medför, samt att snabbt kunna producera all den information som krävs, finner vi att det är av stor vikt att
företagets styrsystem är effektivt. Effektiviteten i styrsystemet innebär att informationen skall vara åtkomlig
samt presenteras på ett önskvärt sätt. Informationen måste bearbetas så att den tillförlitligt informerar rätt
beslutsfattare om rätt saker i tid (Eliasson, 1984). För att kunna leva upp till börsens krav på snabb och rättvis
informationsgivning, har vi som åsikt att det krävs  styrsystem som anger regler och strategier för hur detta ska
genomföras. 

Vi ser en genomgående förändring hos majoriteten av företag vad gällande styrning.
Företagen använder oftast inte begreppet styrsystem men vi erfar att deras styrning har
förändrats. Företagen kan inte längre vara lika öppna mot personalen och kommunikation sker
genom formella möten och genom distribution av information på företagets intranät. Tidigare
har denna kommunikation skötts informellt på kafferasten. Personalen fick muntligen
information av VD och ekonomichef. Vi kan uppleva att företagen efter noteringen blivit mer
formellt styrda än tidigare. Denna förändring från informell till formell kan vara svår att
genomföra anser vi. Invanda rutiner och tidigare informell styrning medför att det blir svårt
att få personalen att acceptera en förändring till hårdare styrning och mer formellt agerande
(Eliasson, 1984). Vi har som åsikt att företaget bör förbereda personal för dessa omställningar
i ett tidigt skede och även förklara varför denna förändring kommer att ske. Vissa företag
anger att de inte har ändrat någonting i styrningen inför börsintroduktionen. I dessa fall antar
vi att deras styrsystem var tillräckliga för att klara av den informationsgivning som krävs av
ett börsnoterat företag.

I praktiken skulle det leda till höga kostnader om högsta ledningen skall ha full kontroll och informeras om allt
som händer i organisationen (Eliasson, 1984). Vi anser att ansvaret bör delegeras ner i organisationen för att
minska informationskostnaderna. Vissa företag har delegerat ansvar till olika avdelningschefer vilket kan lätta
på bördan för VD och ekomichef. I och med att personalstyrkan har ökat hos vissa av de intervjuade företagen
ställs det högre krav på styrsystemen att prestera en god rapportering. Decentralisering förutsätter att
information kan spridas genom organisationen på ett tillfredsställande sätt. (Eliasson, 1984) Vi anser att det bör
finnas klara rutiner för hur information sprids inom företag, styrning av den interna kommunikationen har
således en stor betydelse. De intervjuade företagen har riktlinjer i sin informationspolicy om hur information
sprids internt i företaget, det är således den som till stor del styr den interna kommunikationen.  

Enligt vår kommunikationsmodell påverkas företaget av lagar och regler (a). Företagets styrsystem (c) skapas
utifrån ett börsnoterat bolags förutsättningar och påverkar den interna och externa informationsgivning (e).
Styrsystemen avgör på vilket sätt information insamlas och sammanställs och vidare rapporteras. I modellen kan
vi utläsa att styrsystem är en förutsättning för att klara av att ge den information som krävs av ett börsnoterat
bolag. 

Utan styrsystem med regler och rutiner för rapportering finns risken att information redovisas på ett felaktigt sätt
eller till och med förbises. Tidigare innan ett företag blev noterat kunde exempelvis VD själv se till att
information gavs ut på ett riktigt sätt men i och med en notering anser vi att det blir för mycket att hålla reda på.
Informationsgivningen blir lidande om det inte finns ett styrsystem för detta och på lång sikt drabbar detta hela
företaget.                    



7.5 Organisation

Samtliga av de intervjuade företagen har inför börsintroduktionen behövt göra någon form av
organisationsförändring. Företagen anger att orsaken som ligger till grund för dessa
organisatoriska förändringar är att klara av de krav som ställs på ett börsnoterat företag. Ett av
dessa krav som företagen anger som centralt är informationsgivning. De förändringar som
företagen har gjort är av skilda slag men det påvisar att organisationen påverkas av en
börsintroduktion och att detta är en viktig komponent att beakta. Detta vill vi påvisa med vår
kommunikationsmodell, den visar just att lagar och regler (a) anger de krav som ställs på
börsnoterade företag samt att organisationens (d) utformning är en viktig faktor för
informationsgivning (e).

Organisation och styrsystem beror av varandra och förändras interaktivt, de kan sägas existera
i symbios med varandra. Vid organisationsförändringar är det positivt ju mer av den gamla
organisationens lösningar som kan föras över till den nya organisationen då tidigare
erfarenhet och kunskap kan utnyttjas. (Eliasson, 1984) Flertalet av de intervjuade företagen
har anställt nya medarbetare eller gjort förändringar gällande styrelsens sammansättning och
kompetens. En vanligt förekommande organisationsförändring är att en IR-funktion har
inrättats i bolaget. Detta påvisar att bolagen har gjort organisationsförändringar av mindre
omfattning och de har kunnat utnyttja stora delar av den gamla organisationens lösningar och
kompetens. Ett exempel på detta är att IR-ansvarig ofta har rekryterats internt. Vi tror detta
har varit positivt för bolagen då det sparar både tid och resurser. En börsintroduktion i sig är
en stor process för många företag.

Omorientering är ett begrepp som kan användas för att beskriva ett företags djupgående
förändringar. Radikala förändringar inom organisationer kräver även radikala förändringar i
människors föreställningar, tankar och värderingar. Det krävs mer än traditionell information
för att påverka andra människors förståelse. Personliga konkreta upplevelser vilka kan ses
med egna ögon eller testas själv har större påverkan än andrahandsinformation. (Sandberg &
Targama, 1998) Utifrån våra intervjuer har vi inte fått den uppfattningen att något av de
intervjuade företagen har gjort några djupgående förändringar gällande sin organisation. Men
förändringen att gå från ett icke-publikt bolag till ett publikt är en stor omställning som vi tror
i sig kräver förändringar i människors föreställningar, tankar och värderingar. 

Ett flertal av de intervjuade företagen anger att de upplever att de fått en mer formell
organisation för att klara av den informationsgivning som krävs. En formell struktur innefattar
ett antal huvudregler som sätts upp i en organisation gällande arbetsdelning och styrning.
Genom dessa formella strukturer försöker företagsledningen styra arbetsprocessen. (Bakka,
Fivelsdal, Lindkvist, 1993) Det tyder på att denna formella struktur främst har blivit märkbar
för de personer som funnits i bolaget under lång tid och upplevt att företaget har växt. Ett
flertal av de intervjuade företagen anger att det fanns en tid då beslut togs runt fika bordet.
Beslutsfattande av detta slag är inte möjligt på samma sätt inom ett börsnoterat bolag och
heller inte praktiskt genomförbart i ett större bolag. Vi finner det viktigt att bolag som övergår
till en mer formellt styrd organisation förbereder de anställda på detta och vad deras roll är i
bolaget. Detta för att undvika att personal som funnits länge i bolaget inte ska känna att de
blir åsidosatta och en få en känsla av att de är en i mängden. 

7.6 Marknad



En akties pris utgör en effektiv informationsbärare och för att marknaden ska kunna vara
effektiv krävs att informationen ej är missvisande och att marknaden får tillgång till all
information vid samma tidpunkt. (Brealey & Myers, 2000) Aktiekurser grundas dock inte
endast på publicerad information från företaget utan även på analytikers uttalanden och övriga
förväntningar. (Rundfelt, 1989) För att uppnå en effektiv aktiemarknad är det viktigt att
företagen har resurser för att ta fram en korrekt informationsrapportering. Som redogjorts för
tidigare så anser vi att ett företags kommunikation, styrsystem och organisation (b,c,d) är
bidragande faktorer till detta vilket illustreras i vår egna kommunikationsmodell. Kravet på att
marknaden ska få tillgång till all information vid samma tidpunkt tror vi i praktiken inte till
fullo efterlevs. Denna uppfattning har vi skapat oss då de bolag vi har intervjuat anger att det
förekommer vid vissa tillfällen att de ger mer information till vissa intressenter. Främst gäller
detta analytiker som är skickliga att ställa frågor och företagen har ofta en mer personlig
relation till dessa än med exempelvis aktieägargrupper. I kommunikationsmodellen illustreras
att mottagaren (j) har möjlighet att påverka sändaren (f) vilken information denne ger ut. 

Även om information når ut till samtliga intressenter vid samma tillfälle finns det ingen garanti för att de
uppfattar den på ett likartat sätt. För att mottagaren (j) ska tillgång till den information som döljer sig i data
måste mottagaren för det första känna till de representationsregler som sändaren (f) har använt. Mottagaren
måste även ha någorlunda lik referensram som sändaren och känna till begreppsapparaten sändaren använder
(Andersen, 1994) Det är personens referensram som bestämmer vad hon kommer att lägga märke till och bygga
in i sin kunskapsbas. Referensramen är personens kunskaper, erfarenheter och föreställningar. En person med
kunskaper och erfarenheter inom ett område tolkar saker på ett annorlunda sätt än en person utan motsvarande
bakgrund. En kunnig iakttagare av aktiemarknaden ser händelser och utvecklingstendenser som en oerfaren inte
upptäcker.



8 Slutsats

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att ett väl förberett företag med kompetent
ledning och stabila rutiner är en god förutsättning för en problemfri verkan på börsen,
framförallt vad gällande informationshantering. Noggranna förberedelser ger en bra
utgångspunkt för goda relationer med media och analytiker och därmed en positiv
framställning även för allmänheten. Vi anser att det är essentiellt att veta hur media och
analytiker bör hanteras, vilken information de vill ha och bör få, samt hur de agerar. Företag
bör även förbereda sig genom att studera de lagar och regler som förekommer för
börsnoterade företag samt öva på att ta fram relevant informationsgivning. 

Det är en god idé att ta hjälp av utomstående konsulter inför en börsintroduktion. Konsulter
hjälper till att skapa rutiner för den ekonomiska rapporteringen samt bygger upp en
kommunikationsstruktur och informationspolicy. Inför en börsnotering bör företag likaså
bygga upp en IR-funktion och utbilda VD, ekonomichef och personal. Genom att öva sig på
att ta fram ekonomiska rapporter utformade på det sätt som krävs för börsnoterade företag, får
personal och ledning inblick i vilka problem som skulle kunna uppstå och kan därmed
förbereda åtgärdsstrategier för varierande tillfällen. Det har inte visat sig lämpligt att på
endast några månader planera och genomföra en börsintroduktion, utan vi anser att det bör
ske under en längre tidsperiod, minst sex månader. 

De företag vi intervjuat lägger stor vikt vid insiderstrafflagen. För att förhindra
lagöverträdelser är det vitalt att information om vilka regler som gäller distribueras till alla i
företaget på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vi finner det positivt att företagen har en god
kontakt med Stockholmsbörsen då detta medför högre kvalitet på informationsgivningen samt
motverkar risken för lagbrott. Inför presskonferenser och övrig informationsgivning är det
viktigt att en korrekt information har tagits fram samt att de som presenterar informationen
vet vad de får säga och inte, samt att de följer lagar och regler. Genom att inte kommentera
rykten förhindras det att de förstoras och det ger heller inte analytiker möjligheten att tolka
kommentarer om ryktet. Åtgärder som företag bör vidtaga för att förhindra informationsläckor
är att hålla väsentlig information, exempelvis kurspåverkande information inom en liten
grupp, vara försiktig med sin dator och låsa in känslig information. Företag bör vara noga
med att snabbt ge ut kurspåverkande information då  problematiken med informationsläckor
kan elimineras.

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att en börsintroduktion och dess krav på informationsgivning
påverkar ett företags kommunikaiton, styrsystem och organisation. För att kunna leva upp till börsens krav på
snabb och rättvis informationsgivning krävs ett styrsystem som anger regler och strategier för hur detta ska
genomföras. Både den interna och externa kommunikationen är av betydelse och det bör finnas klara rutiner för
hur information sprids inom företaget såväl som utåt. Utifrån våra intervjuer har vi inte fått den uppfattningen att
företag genomfört några djupgående förändringar inför introduktionen gällande sin organisation men
organisationen påverkas och detta är en viktig komponent att beakta. En vanligt förekommande
organisationsförändring för att klara av den informationsgivning som krävs är att en IR-funktion inrättas i
bolaget, nya personer tillkommer samt styrelsens sammansättning förändras. Bolag bör förbereda sina anställda
på vad en notering innebär och hur deras roll kan komma att förändras. Detta för att undvika att personal som
funnits länge i bolaget inte ska känna att de blir åsidosatta.



Nedan förtydligar vi ett börsnoterat företags interna och externa kommunikationsflöde i kommunikationsmodell
II. Genom denna exemplifiering vill vi ge en övergripande förståelse för hur de olika delarna som har beaktats i
uppsatsen är kopplade till varandra och avgörande för informationsgivning. Vår förhoppning att denna
exemplifiering tillsammans med de framgångsfaktorer vi tagit fram blir en vägledning, gällande
informationshantering, för företag som skall börsnoteras i framtiden.  

Figur 12. Kommunikationsmodell II
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Utifrån vår undersökning angående hur företag bör förbereda sig inför en börsintroduktion för
att uppfylla de krav som ställs gällande informationsgivning samt hurvida kommunikation,
styrsystem och organisation påverkas av en börsintroduktion har vi kommit fram till ett antal
framgångsfaktorer. Faktorernas indelning nedan är gjord utifrån referensdelens struktur samt
från kommunikationsmodellen.  

Lagar och regler:
• noggrant studera vilka lagar och regler som gäller för ett börsnoterat bolag.
• hålla sig uppdaterad med lag- och regelförändringar

Kommunikation: 
• skapa klara rutiner för hur information sprids inom företaget såväl som utåt.
• ha en uttalad strategi för att hantera media och analytiker 
• snabbt gå ut med information vid händelser som klassificeras som kurspåverkande. 
• inte kommentera rykten 
• hålla information inom en liten grupp, vara försiktig med sin dator och låsa in känslig

information. 
• hålla en god kontakt med Stockholmsbörsen. 
• inse betydelsen av både intern och extern kommunikation
• ha en strategi för hantering av media och analytiker i sin informationspolicy

Styrning:
• innan börsintroduktionen öva sig på att ta fram ekonomiska rapporter. 
• ha en kompetent ledning och styrelse.
• ha styrsystem som anger regler och strategier
• vid behov ta hjälp av utomstående konsulter.

Organisation:

• inrätta en IR-funktion i bolaget
• anställa medarbetare med erfarenhet från börsnoterade företag
• förbereda sina anställda på vad en notering innebär
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Bilaga 1

Företagspresentation

Audiodev

Världsledande tillverkare av testutrustning för optisk media som CD och DVD. Bildades 1987 och har sitt
kontor i Malmö. Noterades i september år 2000.

Boss Media

Tillverkar system för digitala spel. Startade sin verksamhet våren. Huvudkontor ligger i Växjö. Noterades juni
1999.

BTS Group

Implementerar ett affärstänkande i hela organisationen genom sina skräddarsydda
affärssimuleringar.  BTS startade i Sverige 1985, kontoret ligger i Stockholm. De noterades i
juni 2001. 

Ledstiernan
Riskkapitalbolag med fokus på trådlös kommunikation och mobilt internet. Företaget bildades
1994. De noterades i april 2000.

MSC
MSC utvecklar IT-lösningar för företag. Dessa omfattar systemutveckling, integration
exempelvis. Bolaget grundades 1987 och 1998 noterades företaget.

Micronic
Micronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie
extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker som används vid
mikrolitografi. Företaget bildades 1989 och de noterades 1997

Netwise
Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni.
Bolaget startade sin verksamhet 1992 och noterades 1999.

Protect Data
Utvecklar kompletta systemlösningar för att förhindra obehörig åtkomst av information.
Bildades 1988 och introducerades 1998. 

RKS
RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade
affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Företaget
bildades 1989 och noterades på O-listan på Stockholmsbörsen 1999.

Semcon

Semcon är ett av nordens ledande design- och utvecklingsföretag. De noterades på
Stockholms fondbörs år 2000.



Teligent
Teligent är ett företag som utvecklar system som gör det möjligt för nätverksoperatörer att
erbjuda ett stort utbud av service till sina kunder. Företaget bildades 1990 och noterades 1999.
Vår största styrka är att vi tar helhetsansvar i utvecklingsprojekten 

Deloitte & Touche
Deloitte & Touche Sverige erbjuder tjänster av inom affärsområdena Assurance & ERS, Tax
& Legal, Management Solutions, Financial Advisory Services och Human Capital Advisory
Services. 

KPMG Bohlins
KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information och erbjuder
tjänster inom revision, skatt, juridik, consulting och corporate finance. 

JKL
JKL är en kommunikations konsult byrå som arbetar med börsintroduktioner, fusioner och
förvärv, lanseringar, förändring av attityder och värden med mera.

KREAB
Kreab grundades 1970 och är Nordens ledande företag inom strategisk kommunikations-
rådgivning. De stödjer en stor del av Sveriges ledande företag, organisationer och offentliga
institutioner i att framgångsrikt kommunicera med marknad, medarbetare och samhälle. 

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsen är en andrahandsmarknad där bl a aktier, aktieoptioner, terminer,
konvertibler, premieobligationer och privatobligationer handlas. 



Bilaga 2

Intervjufrågor till företag

• När börsintroducerades Ert företag?
• Vilka var motiven till en börsintroduktion?
• När började förberedelserna inför börsintroduktionen?
• Har Ni tagit hjälp av någon utomstående part, ex konsult? 
• Vad upplever Ni som de största skillnaderna mellan att vara börsnoterad och inte?

Informationshantering
• Hur förberedde Ni er med avseende på de ökade kraven gällande

informationsrapportering?
• Vilka rutiner fanns innan och efter börsintroduktionen gällande informationshantering och

rapportering internt och externt?
• Har Ni någon skriftlig informationspolicy? Hur ser den ut, vem har ansvar för den och hur

distribueras den?
• Hade Ni någon informationspolicy innan börsintroduktionen?
• Hur hanteras media och analytiker?
• Vilka medier väljer Ni att informera och varför just dem?
• Hur säkerställs att analytiker behandlas rättvist?
• Hur undviker Ni informaitonsläckor och ryktesspridning? 
• Hur sker bedömningen om vad som är kurspåverkande, vem är ansvarig för det?
• Hur gick det första året som börsbolag med avseende på informationshantering,

svårigheter anpassningar som sedan behövts göras?
• Hur säkerställer Ni att den information Ni ger ut är rättvisande?
• Avsätter Ni större resurser idag avseende informationshantering jämfört med innan

börsintroduktionen?
• Hur hanterar Ni insiderlagen?

Styrsystem
• Hur såg Ert styrsystem ut innan börsintroduktionen, har Ni gjort några förändring i

samband med börsintroduktionen?
• Förändrades styrsystemets funktion vid börsintroduktionen?
• Har maktstruktur och ansvarsroller förändrats?
• Upplever Ni att företaget idag styrs på ett mer formellt sätt, fördelar/nackdelar med det?

Personal
• Hur förberedde Ni personalen inför börsintroduktionen avseende inforamtionshantering,

gick de några kurser eller liknande?
• Har Ni anställd många nya medarbetare efter börsintroduktionen?
• Upplever chefer/personal stor skillnad i sitt arbete innan och efter börsintroduktionen?

Organisation
• Hur har Ni uppnått kravet på en tillfredsställande organisation för informationsgivning till

aktiemarknaden som börsen kräver?



• Har organisationens struktur förändrats på något sätt efter börsintroduktionen?

Övriga frågor
• Hade Ni gjort något annorlunda eller förberett Er på annorlunda sätt om Ni hade gjort om

börsintroduktonen idag?
• Har Ni några råd till företag som ska börsintroduceras?

Intervjufrågor konsultbolag

Konsultens roll inför en börsintroduktion
• Hur ser konsultens roll ut inför och efter en börsintroduktion?
• När kontaktas ni av kunden och vem brukar sköta kontakten hos kunden?
• Vad gör ni och vad gör kunden själv?
• Hur upplever ni kundernas kunskapsnivå gällande börsintroduktioner?
• Medverkar ni vid ettårsuppföljningen och vad är er roll?

Informationshantering
• Hur går ni tillväga för att bedöma företagets informationshantering?
• Ger ni förslag på åtgärder till företagen och hur ser de ut?
• Är det vanligt förekommande med större förändringar hos kunden?
• Får ni frågor om vad som är kurspåverkande information, hantering av media och

analytiker, hantering av informationsläckor och rykten?
• Ger ni råd angående informationspolicyn?
• Hur tycker ni företag ska reagera på rykten och informationsläckor?
• Hur förbereds företagen för att minska risken för insiderbrott?
• Avsätts större resurser till informationshantering jämfört med innan börsintroduktion?

Styrsystem
• Behöver företagens styrsystem anpassas inför en notering?’
• Vad behöver förändras?
• Hur förbereder ni företag på den ökade formalisering som en börsintroduktion kan

medföra?
• Förändras ansvarsrollerna inom företaget inför en börsintroduktion?
• Förändras maktstrukturen?

Personal och organisation
• Hur förbereds personalen inför en börsintroduktion, hur långt innan och vilka

inbegrips?
• Upplever personalen stora skillnader jämfört med före en introduktion?
• Har ni erfarenhet av några vanligt förekommande problem med avseende på personal

och organisation inför en börsintroduktion?
• Sker förändringarna inom organisationen vanligtvis successivt eller förändras allt på

en gång?



Avslutningsvis
• Har ni några allmänna råd till företag som vill börsnotera sig i framtiden, framförallt

snabbt växande företag och företag som varit fåmansbolag?
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