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Kommunikationspolicy 
 

1. Inledning 
 

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) är ett publikt bolag vars aktier handlas på Nasdaq First 
North Premier. Bolaget ska följa det regelverk som gäller för börsen, samt övriga tillämpliga lagar och 
förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige.  

En väl fungerande kommunikation mot både interna och externa intressenter är en förutsättning för SBS 
att nå sina uppsatta mål. Ett effektivt utbyte av information underlättar verksamheten och blir ett 
styrmedel för långsiktig tillväxt.    

2. Kommunikationspolicyns syfte  
 

Det övergripande syftet med kommunikationspolicyn är att säkra en god kvalitet i den interna såväl 
som externa kommunikationen, och säkerställa att regelverk, lagar och förordningar efterlevs.  

Policyn ska underlätta för SBS medarbetare att kommunicera på ett enhetligt sätt så att samtliga av 
bolagets intressenter har en korrekt och samstämmig bild av SBS vid varje tillfälle.  

Innehållet i kommunikationspolicyn beslutas om av SBS styrelse och revideras årligen. 

Kommunikationspolicyn ska skapa ramar och instruktioner för all kommunikation och därigenom: 

- Främja SBS affärsverksamhet 

- Stötta bolagets övergripande mål, visioner och strategier 

- Vara en kontinuerlig del av företagets varumärkesarbete 

- Öka kännedomen och kunskapen om SBS internt och externt 

- Öka förtroendet för SBS, dess ledning och medarbetare 

- Höja medarbetarnas motivation och intresse 

SBS kommunikation riktar sig till följande målgrupper:  

Primära målgrupper: 

- Nuvarande och potentiella hyresgäster 

- Entreprenörer och samarbetspartners 

- Aktieägare, investerare, analytiker, banker och finansiella  
institut 

- Fastighetsägare och partners 

- Kommuner och lärosäten 

Sekundära målgrupper: 

- Media 

- Potentiella medarbetare 

- Opinionsbildare 

- Intresserad allmänhet 

Kommunikationspolicyn berör alla anställda i bolaget och omfattar följande områden: 
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- Investerarrelationer (IR) 

- Media; dagspress, fackpress och sociala medier 

- Internkommunikation  

- Kriskommunikation 

- Samhällskontakter/Public Affairs (PA) 

- Varumärke och marknadskommunikation 
 

3. Övergripande riktlinjer 
 
3.1 Grundprinciper för kommunikationen 
 

Oavsett kommunikationskanal ska SBS uppfattas som en seriös och ödmjuk aktör. Kommunikationen ska 
syfta till att förmedla bilden av SBS som en långsiktig fastighetsägare som utvecklar och förvaltar 
smarta studentlägenheter. SBS ska i all sin kommunikation vara korrekt, relevant och tydlig. Med det 
menas att kommunikationen ska vara: 

- Sann och tillförlitlig. 

- Entydig, det vill säga SBS ska alltid uppvisa en gemensam ståndpunkt i till exempel 
sakfrågor och handling, för att undvika missförstånd. 

- Lätt att förstå 

- Tillgänglig, det vill säga det ska vara lätt att hitta och erhålla information från SBS 
för interna och externa intressenter samt för övriga berörda parter. 
Kommunikationen ska vara enkel att förstå. 

- Kvalitativ, det vill säga anpassad utifrån kommunikationstillfälle och mottagare. 

Risker ska vara ordentligt belysta i företagets kommunikation tillsammans med de åtgärder som 
vidtagits för att lösa dem.  

För att SBS som företag ska uppfattas på ett enhetligt sätt måste informationen samordnas. Därför 
gäller att allt informationsmaterial följer bolagets grafiska manual.  

3.2 Ansvarsfördelning  
 

SBS har ett fåtal talespersoner som har rätt att representera bolaget publikt. Övriga medarbetare och 
styrelseledamöter som kontaktas av media, investerare, aktieägare eller analytiker ska alltid hänvisa 
direkt till lämplig talesperson.  

 

I de fall medarbetare blir kontaktade av en journalist ska vederbörande alltid notera journalistens 
namn, telefonnummer, deadline och varifrån personen ringer innan den hänvisar vidare till ansvarig 
talesperson. 

Kommunikationen är primärt ett ansvar för VD och finans- och transaktionschef. Generellt gäller att: 

VD 

VD har det yttersta ansvaret för SBS kommunikation och dess kommunikationskanaler. 

VD är talesperson för SBS och den som delegerar kommunikationsansvaret vid specifika tillfällen. Med 
andra ord måste VD kontaktas innan uttalanden görs. 

VD ansvarar för innehållet i pressmeddelanden och måste godkänna dessa innan de skickas ut.  
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VD ansvarar för att besvara IR-relaterade frågor och ansvarar för kontakt med investerare, 
aktieägare och finansiella institut. 

Finans- och transaktionschef 

VD har delegerat rätten att uttala sig för SBS räkning i frågor relaterade till transaktioner till finans- 
och transaktionschefen.  

Presskontakt 

En inhyrd presskontakt från Priority kopplas på vid eventuell kriskommunikation. 

Övriga 

Frågor som rör ägarskap eller styrelsens arbete hänvisas till styrelsens ordförande. För att långsiktigt 
säkra kapitalmarknadens förtroende ska ordförande i möjligaste mån samråda med VD innan 
uttalanden görs. 

Övriga medarbetare och styrelseledamöter som kontaktas av media, investerare, aktieägare eller 
analytiker ska alltid hänvisa direkt till VD.   

3.4 Kanaler och verktyg i kommunikationen 
 

- Finansiella rapporter och årsredovisning 

- Pressmeddelanden 

- Årsstämma 

- Analytikerträffar och kapitalmarknadsdagar 

- SBS hemsida 

- Media och journalistkontakter 

- Insända artiklar 

- Deltagande i externa evenemang (t ex mässor) 

- Interna informationsmöten 

- E-post 

- Sociala medier 

- Övrigt tryckmaterial och informationsbroschyrer 
 
Kommunikationens delområden 
 

4. Investerarrelationer (IR) 
 
4.1 Syfte 

 
SBS arbete med investerarrelationer (IR) ska säkerställa möjligheter till finansiering via 
aktiemarknaden. IR-arbetet ska bidra till att ge en korrekt ekonomisk bild av bolaget vid varje enskild 
tidpunkt och skapa förutsättningar för en rättvisande företagsvärdering. Utöver det ska IR-arbetet 
bidra till ett ökat intresse för SBS aktie. 
 
IR-arbetet är uppbyggt kring den finansiella kalendern, med del- och helårsrapportering. Mellan 
rapportperioderna bevakas medias eventuella rapportering för att säkerställa att det som skrivs om 
SBS är rätt och riktigt. Vid eventuella felaktigheter görs en bedömning och lämplig åtgärd genomförs. 
 

4.2  Målgrupp  
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- Investerare 

- Aktieägare 

- Analytiker 

- Kapitalmarknaden 

- Banker och finansiella institut 

- Myndigheter och regulatoriska organ 

- Ekonomijournalister 

- Intresserad allmänhet  
 

4.3  Grundprinciper  
 

SBS notering på Nasdaq First North Premier innebär att bolaget omfattas av EU:s 
marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR). Direktivet anger bland annat riktlinjer för 
offentliggörande av regulatorisk information, insynsförteckningar, loggböcker och rapportering av 
förändringar i innehav för personer i ledande ställning. Därtill måste SBS följa de regler som anges i 
Nasdaq First North Rule Book. 
 
Följande principer är vägledande för SBS IR-kommunikation: 
 

- Information som SBS lämnar till aktiemarknaden ska vara snabb, korrekt, relevant 
och tydlig.  

- All kurspåverkande information ska delges utan fördröjning till alla på marknaden 
samtidigt med samma innehåll genom en elektronisk nyhetsdistributör. 

 
4.4  Ansvarsfördelning 

 
VD har det yttersta ansvaret för relationerna med kapitalmarknaden men kan vid specifika tillfällen 
delegera rätten att uttala sig till finans- och transaktionschefen. 
 

- Ta fram och distribuera finansiella rapporter och pressmeddelanden relaterade till 
dessa, efter beslut i styrelsen. 

- Ny information i samband med offentliggörande  
görs tillgänglig på SBS hemsida. 

- Skapa insikt hos medarbetare om börsens rådande regelverk. 
 

4.5  Kanaler och verktyg  
 

- Pressmeddelanden 

- Årsredovisning  

- Kvartalsrapport 

- Bokslutskommuniké 

- Styrande dokument och policies 

- Media 

- SBS IR-hemsida 

- Årsstämma 
Samt: 

- Roadshows 

- Kapitalmarknadsdagar 

- Telefonkonferenser 

- Analytikerträffar 

- Aktieägarträffar 
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5. Media 
 

5.1 Syfte 
 
Mediekommunikationen strävar efter att skapa och underhålla goda relationer till journalister och 
andra opinionsbildare, så att den mediala bilden av SBS är korrekt och rättvisande.  
 

5.2 Målgrupper 
 

1. Nationell och lokal dagspress och fackpress  
2. Utvalda och relevanta utländska medier 
3. Opinionsbildare i sociala medier  

 
5.3 Grundprinciper  

 
SBS ska uppfattas som en nyskapande, modern och pålitlig aktör nom fastighetsbranschen.  
 
Kontakten med media ska präglas av öppenhet och korrekthet. VD, finans- och transaktionschef eller 
annan utsedd person ska sträva efter att alltid finnas tillgänglig för journalister, särskilt vid publicering 
av pressmeddelande eller annat som kan tänkas vara av intresse för media.    
 
Frågor som aldrig kommenteras: 
 

- Finansiell ställning, resultat och prognoser utöver vad som är offentliggjort 

- Bedömning av marknadsvärde/aktiekurs 

- Icke offentliggjorda transaktioner 
 

5.4 Kanaler och verktyg 
 

- Pressmeddelanden 

- Pressträffar 

- Personliga mediekontakter 

- SBS hemsida och övriga egna digitala kanaler 

- Sociala medier 

- Finansiella rapporter och kommunikéer  

- Analytikerträffar och kapitalmarknadsdagar 

- Deltagande i externa evenemang (t ex mässor) 

- Insända artiklar 
 
 

6. Internkommunikation 
 
6.1 Syfte 
 

Att ge SBS medarbetare förutsättningar att förstå värdet av sin roll och arbetsinsats i bolaget som 
helhet. En välfungerande internkommunikation ökar medarbetarnas kunskaper och därmed deras 
engagemang. 

 
6.2 Grundprinciper  
 

Varje medarbete ska uppleva att han eller hon är tillräckligt informerad för att utföra sitt arbete, samt 
ha kännedom om övrigt som företag och medarbetare upplever som väsentligt.   
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När börsetiska regler kräver att information ges till externa intressenter först ska SBS sträva efter att 
delge medarbetarna samma information i direkt anslutning till detta.  
 
Information om händelser eller aktiviteter som kan anses vara kursdrivande ska endast lämnas till 
anställda som behöver tillgång till informationen för att fullgöra sina uppgifter. Sådan information ska 
alltid betraktas som strikt konfidentiell och ska inte spridas vidare. Personen ska också vid dessa 
tillfällen informeras om att hon eller han kommer att upptas i loggbok och är därigenom förhindrad att 
köpa eller sälja aktier i bolaget till dess att loggboken avslutas.  
 

6.2 Ansvarsfördelning 
 

Ansvarig chef för respektive avdelning är ansvarig för att delge sina medarbetare ny information, i 
enlighet med VD:s beslut. 

 
6.3 Kanaler och verktyg 

 

- Informationsmöten 

- E-post 

- Intranät/hemsida 

- Informationsmaterial framtaget för externt bruk; pressmeddelanden, rapporter 
etc.  

 
 
 
 

7. Samhällskontakter/Public Affairs (PA) 
 

7.1. Syfte 
 
Som börsnoterat bolag påverkas SBS verksamhet av de politiska beslut som reglerar fastighetssektorn 
och kapitalmarknaden. För att underlätta affärsverksamheten och ha möjlighet att anpassa och 
förbereda sig för nya riktlinjer, är det viktigt att etablera långsiktiga relationer med beslutsfattare och 
myndigheter och hålla sig informerad. 
 
Att vara uppdaterad om nationella och internationella samhälls-, regulatoriska- och branschrelaterade 
frågor är viktigt för SBS tillväxt. 
 

7.2. Målgrupper 
 

- Internationella, nationella och regionala/lokala politiska beslutsfattare 

- Myndigheter 

- Opinionsbildare i samhällsdebatten/politiken 
 

7.3. Ansvarsfördelning 
 

VD är ytterst ansvarig för relationerna med beslutsfattare och opinionsbildare men kan delegera 
ansvaret till andra medarbetare. 
 

7.4. Kanaler och verktyg 
 

- Kontinuerlig omvärldsbevakning 

- Politiskt påverkansarbete (t ex möten med beslutsfattare) 
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8. Kriskommunikation 
 

8.1 Syfte 

Syftet med SBS kriskommunikation är att redogöra för hur bolagtes kommunikationsarbete ska 
bedrivas i kris eller vid större händelser. Kriskommunikationen inkluderar en tydlig handlingsplan för att 
säkerställa snabb, transparant och ansvarstagande kommunikation vid krissituationer.  

8.2 Grundprinciper 

Under en krissituation eller vid negativ publicitet är det alltid VD som avgör kommunikationsstrategin. 
Vid dessa tillfällen bör Nasdaq, SBS kommunikationsrådgivare och bolagets Certified Adviser 
kontaktas för rådgivning.  

Ledningsgruppen ansvarar för att utarbeta riktlinjer för krishantering och underhålla dessa.  

Som huvudregel uttalar sig SBS VD inte i krisfrågor. Samtliga krisfrågor hanteras av SBS presskontakt 
med stöd av SBSkommunikationsrådgivare. 

8.3 Handlingsplan vid kris  

1. Bedöm frågan 

- Vad har hänt? Vad vet vi? 
 

- Vad behöver vi veta mer? Hur följer vi frågan medan den pågår?  
 

- Vem ansvarar för det? 

2. VD kontaktar SBS kommunikationsrådgivare på Priority.  

3. VD bedömer tillsammans med kommunikationsrådgivare behovet av kommunikationsinsatser. 

a. Vilka målgrupper är berörda, och vilka behöver informeras? 

- Styrelse 

- Samarbetspartners 

- Nasdaq och finansiella institut 

- Aktieägare och investerare 

- Anställda 

- Allmänhet 

a. Vilka kommunikationsinsatser är nödvändiga? 

b. Vilka kanaler ska användas? 

c. Behöver informationen samordnas med andra aktörer, i så fall vilka? 

4. VD samlar kristeam bestående av styrelseordförande, ledningsgrupp (inkl. presskontakt) och 
kommunikationsrådgivare. Telefonkonferens sätts upp om inte alla kan samlas för fysiskt möte.  

5. Vid behov kontaktar styrelseordförande övriga styrelsemedlemmar per telefon och informerar 
om läget. 
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6. Kommunikationsrådgivare formulerar budskap och kommunikationsunderlag i samråd med VD. 
T ex, beroende på situation; 

 
a. Pressmeddelande 

 
b. Q&A vid frågor från media 

 
c. Kommunikationsunderlag att publicera på webben/i andra kanaler 

 
7. Godkänd information kommuniceras via valda kanaler i ett tidigt skede för att förekomma 

ryktesspridning. 
 
8. SBS presskontakt är tillgänglig för att besvara frågor från media. SBS 

kommunikationsrådgivare ansvarar för att följa händelseförloppet och bevaka 
medieutvecklingen intensivt, samt snabbt svara på kritik och frågor i sociala medier. 

 
9. All kriskommunikation dokumenteras (extern, intern och beslut om vidtagna åtgärder) i 

loggbok. 
 

10. Budskap uppdateras kontinuerligt och kommuniceras vid behov. 
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