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Abstract 
Every year, thousands of bankruptcies occurs as a result of financial consequences which 

affects both the companies as well as its stakeholders. Previous research has investigated 

bankruptcy prediction by focusing on various parts of the annual report. There is also 

previous research that analyzes recurring themes in CEO letters, which is one part of the 

annual report. This study aims to expand the understanding if the CEO's letter can be a source 

for being able to predict a bankruptcy. The study has thus investigated if it is possible to 

discern any changes as well as trends in what the CEO of listed companies chooses to signal 

in the CEO's letter as the company approaches bankruptcy. The study is based on a qualitative 

content analysis where the CEO's letters have been coded and categorized based on 

predetermined categories. To answer the issue of the study “How does the content of listed 

companies' CEO letters change by what the CEO chooses to signal when the company is 

approaching bankruptcy?” the five most recent CEO letters have been obtained from five 

listed companies that has faced bankruptcy. The result of the study showed the difficulty to 

determine trends in the CEO's letters before bankruptcy. However, it is possible to 

determinate that information about imminent losses can be a warning sign that the company is 

facing financial difficulties. 
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Sammanfattning  
Varje år försätts tusentals bolag i konkurs vilket resulterar i ekonomiska konsekvenser både 

för bolaget och dess intressenter. Tidigare forskning har behandlat konkursprediktion med 

fokus på årsredovisningens olika delar. Det finns även tidigare forskning som analyserar 

återkommande teman i VD-brev, vilket är en del av årsredovisningen. Denna studie syftar till 

att utöka förståelsen för om VD-brevet kan vara en källa för att kunna förutse en konkurs.  

Studien har således undersökt om det går att urskilja några förändringar samt trender i vad 

VD:n i noterade bolag väljer att signalera i VD-brevet när bolaget närmar sig konkurs. 

Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys där VD-brev har kodats och kategoriserats 

utifrån förutbestämda kategorier. För att besvara studiens frågeställning “Hur förändras 

innehållet i noterade bolags VD-brev genom vad VD:n väljer att signalera när bolaget 

närmar sig en konkurs?” har de fem senast upprättade VD-breven inhämtats från fem 

noterade bolag som har gått i konkurs. Studiens resultat visade på att det är svårt att fastställa 

trender i VD-breven innan en konkurs, dock kan det fastställas att information om 

överhängande förluster kan vara ett varningstecken på att bolaget står inför ekonomiska 

svårigheter.  

 

Nyckelord: Konkurs, VD-brev, Innehållsanalys, Signalteori 

 
 
  



 
 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................................ 1 
1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................................... 1 
1.2 Problematisering .......................................................................................................................................... 1 
1.4 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................................ 5 

2. Teoretisk referensram ...................................................................................................................................... 6 
2.1 Signalteori .................................................................................................................................................... 7 

2.1.1 Informationsasymmetri ......................................................................................................................... 7 
2.1.2 Signaler ................................................................................................................................................. 8 
2.1.3 Avsändare ............................................................................................................................................. 9 
2.1.4 Mottagare ............................................................................................................................................ 10 
2.1.5 Signalers ärlighet, tillförlitlighet och tydlighet ................................................................................... 10 

2.2 VD-brev ...................................................................................................................................................... 11 
2.2.1 VD-brevens nio återkommande teman ............................................................................................... 12 

3. Metod ............................................................................................................................................................... 16 
3.1 Undersökningsdesign ................................................................................................................................. 16 
3.2 Urvalsprocess ............................................................................................................................................. 17 

3.2.1 Urval av undersökningsobjekt ............................................................................................................ 17 
3.2.2 Val av litteratur ................................................................................................................................... 18 

3.3 Tillvägagångssätt ....................................................................................................................................... 19 
3.4 Validitet och reliabilitet .............................................................................................................................. 20 
3.5 Analysmetod ............................................................................................................................................... 21 
3.6 Metodreflektion och källkritik .................................................................................................................... 22 

4. Empiri .............................................................................................................................................................. 24 
4.1 Beskrivning av kategorierna....................................................................................................................... 24 

4.1.1 Försköning av årets resultat ................................................................................................................ 24 
4.1.2 Förtroende ........................................................................................................................................... 24 
4.1.3 Marknaden .......................................................................................................................................... 25 
4.1.4 Optimism om framtiden ...................................................................................................................... 25 
4.1.5 Strategiska planer ............................................................................................................................... 25 
4.1.6 Tillväxt ............................................................................................................................................... 26 
4.1.7 Överhängande förluster ...................................................................................................................... 26 

4.2 Sammanställning av bolagen ...................................................................................................................... 26 
4.2.1 Artimplant AB .................................................................................................................................... 26 
4.2.2 Carillion Plc ........................................................................................................................................ 28 
4.2.3 Lappland Goldminers AB ................................................................................................................... 30 
4.2.4 Panaxia AB ......................................................................................................................................... 32 
4.2.5 Thomas Cook A/S .............................................................................................................................. 33 

5. Analys ............................................................................................................................................................... 34 
5.1 Analys av kategorier kopplat till teori, syfte och frågeställning ................................................................. 34 

5.1.1 Försköning av årets resultat ................................................................................................................ 35 
5.1.2 Förtroende ........................................................................................................................................... 36 
5.1.3 Marknaden .......................................................................................................................................... 37 
5.1.4 Optimism om framtiden ...................................................................................................................... 38 



 
 
 

 

5.1.5 Strategiska planer ............................................................................................................................... 39 
5.1.6 Tillväxt ............................................................................................................................................... 40 
5.1.7 Överhängande förluster ...................................................................................................................... 41 

6. Slutsatser .......................................................................................................................................................... 42 

7. Källförteckning ................................................................................................................................................ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1  
                                                                                                                                                                    
 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I Sverige försattes år 2018 hela 7 223 bolag i konkurs vilket resulterat i en ökning om 13 % i 

jämförelse med 2017 (Tillväxtanalys 2019). Att ett bolag försätts i konkurs innebär att bolaget 

är i obestånd, vilket betyder att bolaget inte kan betala sina skulder, och att den bristfälliga 

betalningsförmågan inte enbart är tillfällig (Konkurslagen SFS 1987:672). Ett bolags 

försättande i konkurs leder till omfattande ekonomiska konsekvenser för flertalet intressenter 

som anställda, kunder, ägare och fordringsägare (Kronofogden 2019). Det är således av 

betydelse för konkursbolagets intressenter att få information om bolagets ställning i bolagets 

årsredovisning. För att skydda dessa intressenter mot ekonomiska förluster är det därmed 

viktigt att det finns regelverk och kontrollåtgärder som minskar risken för bolag att försättas i 

konkurs (Dir. 2019:60). 

 

VD-brev är en del av den frivilliga redovisningen som presenteras i bolags årsredovisning. I 

VD-brevet uttalar sig bolagets verkställande direktör (VD) om bolagets verksamhet och den 

vision som ledningen önskar dela med sig av till sina mottagare. VD-brevet innehåller i regel 

nio återkommande teman; framtida vinster, strategiska planer, försköning av årets resultat, 

förtroende, marknaden, optimism om framtiden, produktmix, tillväxt och överhängande 

förluster (Bournois & Point 2006 s.46). Enligt Kohut och Segars (1992) är VD-brevet den del 

av årsredovisningen som är mest läst då aktieanalytiker och investerare ser informationen som 

betydelsefull och aktuell. Sandell, Sjöblom och Svensson (2018 s.1) belyser även att VD-

brevet är den del av årsredovisningen som är mest lättläst och användbar för allmänheten 

eftersom den inte kräver lika bred ekonomikunskap för att förstå och tolka informationen som 

den lagstadgade årsredovisningen.  

 

1.2 Problematisering 
Inom området konkurs finns tidigare forskning där modeller har utvecklats med syfte att 

användas för konkursprediktion (se Beaver 1966; Altman 1968; Iwan 2005). Beaver (1966) 

har bland annat undersökt huruvida olika finansiella nyckeltal i bolags årsredovisning kan 

förutse en konkurs. Författaren konstaterade att det finns en skillnad mellan de nyckeltal som 

presenteras av bolag som gick i konkurs respektive bolag som inte gick i konkurs. Vidare fann 

han att skillnaderna i nyckeltalen kunde bli tydliga redan fem år innan konkursen och att 
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skillnaderna ökar ju närmare konkurs bolaget kommer. Beaver (1966) är en föregångsman 

inom detta område och sedan hans studie har ett flertal efterföljare modifierat och 

vidareutvecklat forskningsområdet. En för denna studie relevant vidareutveckling av Beavers 

(1966) studie är Hagbergs (2006) licentiatavhandling som undersökte svenska aktiebolag med 

mer än 50 anställda mellan åren 1998–2005. Hagberg (2006 s.61) fann att signifikanta 

skillnader i bolagens nyckeltal kunde urskiljas. Studien visade hur långt innan 

konkurstillfället nyckeltalen kunde uppvisa indikationer på insolvens. Nyckeltal vilka mäter 

kapitalstrukturen i bolagen gav utslag redan fem år innan konkursen. Vidare kunde skillnader 

urskiljas i bolagets nyckeltal vilka mäter lönsamhet och slutligen sågs förändringar i 

nyckeltalen som mäter likviditeten i bolaget.  

 

Tidigare forskning som har undersökt VD-brev har bland annat analyserat hur VD:n 

formulerar sig strategiskt samt hur information förmedlas via VD-brevet. Boudt och 

Thewissen (2019) menar att VD-brevet används likt ett verktyg för hur VD:n vill bli uppfattad 

samt att VD:n använder VD-brevet för att uttrycka sig fritt. VD-brevet beskrivs ytterligare likt 

ett sätt för VD:n att skapa ett positivt intryck av sig själv och bolaget. Ytterligare forskning 

kring VD-brev har studerat vilken information som återfinns i VD-brev, bland annat Bournois 

och Point (2006) vilka har funnit återkommande teman i franska VD-brev. Författarna 

framhäver att det finns stora likheter i noterade bolags VD-brev och definierar därefter nio 

återkommande teman vilka är; framtida vinster, försköning av årets resultat, förtroende, 

marknaden, optimism om framtiden, produktmix, strategiska planer, tillväxt och 

överhängande förluster. Studien syftade till att undersöka VD-brev utifrån två perspektiv, det 

teoretiska och det praktiska för att på så vis tolka vad som skrivs i VD-brev.  

 

Kohut och Segars (1992) undersökte VD-brev i bolag med hög- respektive låg 

prestationsförmåga i ett försök att finna mönster i kommunikationsstrategin. För att 

klassificera bolagen till korrekt prestationsnivå tillämpar författarna Fortune 500, som är en 

årligt sammanställd lista vilken rankar 500 av amerikas största bolag utifrån intäkter under 

respektive år. I studien valdes 25 av de nedersta respektive översta bolagen i listan baserat på 

sex teman: tillväxt, miljö, drift filosofi, marknader och produkter, gynnsam finansiell referens 

samt ogynnsam finansiell referens. Efter en klassificering av bolagen till rätt prestationsnivå 

analyserar författarna om hög respektive lågpresterande bolag kan klassificeras korrekt 

baserat på informationen som betonas i deras respektive VD-brev och vad VD:n lyfter i sitt 
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uttalande. Studiens resultat visade på tydliga tendenser av intryckshantering då bolagen med 

hög prestationsnivå var mer utförliga i sin presentation av goda nyheter. Bolagen med lägre 

prestationsnivå fokuserade däremot mer på att lyfta framtidsplaner än de mindre bra historiska 

prestationerna.  

 

För att undersöka om VD-brevets innehåll innehar någon betydelse undersökte Conaway och 

Wardrope (2010) VD-brev vilka var upprättade av amerikanska och latinamerikanska bolag 

samt var noterade på New York-börsen. Studien visade bland annat att bolag vilka 

rapporterade negativ finansiell information inte eftersträvade att rekonstruera de finansiella 

uppgifterna från en negativ till en positiv syn. I stället tycktes bolags VD strategiskt välja 

vissa ämnen eller utelämna andra baserat på vilken inställning eller åsikt de ville att läsaren 

skulle få. Om den finansiella informationen var negativ, kunde bolag istället ha valt att 

rapportera andra framsteg exempelvis inom infrastruktur och expansion, företagsstyrning eller 

socialt ansvar för att forma läsarnas syn på bolagets nuvarande mål. Denna strategiska 

egenskap hos VD-brev fanns i båda regionerna trots kulturella variationer eller likheter 

(Conaway & Wardrope 2010 s.163–165).   

 

Efter en sammanställning av tidigare forskning kan det konstateras att sambandet mellan 

konkurs och VD-brev är relativt outforskat. Tidigare forskning inom konkurs har lagt stort 

fokus på att utveckla modeller som ger förslag på hur en konkurs kan förutsägas samt hur 

redovisningen kan påverka intressenternas bild av bolaget. Beaver (1966) utformade bland 

annat en modell vilken syftar till att se skillnader i finansiella nyckeltal för att förutspå en 

konkurs. Vidare har tidigare forskning inom VD-brev bland annat studerat olika 

återkommande teman som förekommer i franska VD-brev (Bournois och Point 2006) samt 

hur VD:n väljer att kommunicera i VD-breven. Exempel på sistnämnda forskningsområdet 

följer av Boudt och Thewissens (2019) studie där författarna undersöker hur VD:n formulerar 

sig strategiskt i VD-breven.  

Utifrån tidigare forskning inom områdena för konkurs och VD-brev har denna studie 

utmynnat i en förbindelse mellan dessa. Det tilltänkta bidraget för studien kommer 

följaktligen bli att fördjupa sig i huruvida innehållet i noterade bolags VD-brev förändras i 

takt med att bolaget närmar sig en konkurs. Detta för att undersöka huruvida VD-brevet 

fungerar som en möjlig källa för att förutse en konkurs. Studien blir följaktligen relevant för 

bolagets intressenter, exempelvis potentiella investerare, vilka kan ta del av VD-brevet för att 
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få en uppfattning om bolagets ekonomiska ställning. Det är relevant för investerare att ta del 

av bolagets ekonomiska ställning för att undvika oönskade händelseförlopp (Invoice Finance 

2018). Detta kan vidare vara ett tillvägagångssätt för att undvika de ekonomiska konsekvenser 

som en affärsförbindelse med ett konkursbolag kan innebära.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning går det att konstatera att konkursprediktion kan ske 

med hjälp av olika delar i årsredovisningen. Exempelvis visar Hagberg (2006) att nyckeltalen 

i årsredovisningen skiljer sig åt när bolagen närmar sig konkurs. Detta resulterade i en 

avvägning mellan vilken del av årsredovisningen som skulle ligga till grund för studien. Valet 

föll slutligen på VD-brev dels för att VD-brevet ingår i den frivilliga redovisningen som kan 

användas likt ett verktyg för att påverka intressenternas uppfattning om bolaget i sin helhet 

enligt Kohut och Segars (1992). Författarna menar på att den frivilliga årsredovisningen ger 

bolaget möjlighet att presentera mer kvalitativ information samt är subjektiv i sin karaktär 

vilket kan användas för att påverka intressenternas bild av bolaget. Vidare utformas VD-

breven ofta för att framhäva positiv information trots att verkligheten kanske ser annorlunda 

ut (Thomas 1997). I och med att VD-brevet ingår i den frivilliga redovisningen saknas 

riktlinjer och lagrum för hur VD-brevet ska utformas vilket ger utrymme för vad bolagets VD 

väljer att presentera, samtidigt som det är ett sätt för VD:n att fritt uttrycka sin syn på 

framtiden. Jonäll och Rimmel (2010) framhäver vidare att informationen vilken framgår i de 

finansiella rapporterna och den frivilliga redovisningen är väsentlig vid bedömningen om en 

affärsrelation ska ingås eller inte samtidigt som bolagets VD är ansiktet utåt för bolaget vilket 

leder till att VD:ns uttalande har inflytande på intressenternas uppfattning om bolaget. Utifrån 

detta blir den bild som VD:n skapar av bolaget i VD-brevet följaktligen viktig för bland 

bolagets fortlevnad och trovärdighet (Jonäll & Rimmel 2010). Vad VD:n väljer att signalera 

till omvärlden är således relevant för bolaget och blir följaktligen aktuellt att studera. För att 

undersöka hur innehållet i noterade bolags VD-brev förändras i takt med att bolaget närmar 

sig i konkurs kommer stöd tas i signalteorin vilken fokuserar på vilka signaler ett bolag sänder 

till sin omvärld (Frostenson 2015 s.68).   

Vidare föll valet på VD-brev eftersom det är den mest lästa delen av årsredovisningen både 

för investerare och aktieanalytiker (Kohut & Segars 1992). I och med att årsredovisningen 

och VD-brevet upprättas ett halvår efter räkenskapsårets slut bedöms informationen vilken 

framkommer i VD-brevet aktuell tidsenligt. Möjlighet ges således att framhäva perspektiv på 

året efter räkenskapsårets slut samt att konsekvenser av händelser under året blivit synliga. Då 
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VD-brevet även är den mest lättlästa delen är det den del som allmänheten främst läser. 

(Sandell, Sjöblom & Svensson 2018 s.1). Vidare presenteras VD-breven i ett tidigt skede i 

årsredovisningen vilket innebär att många tar del av informationen som framkommer i VD-

breven.  

Slutligen föll valet på VD-brev utifrån Bournois och Points (2006) studie där författarna 

definierar nio återkommande teman i franska VD-brev. Studien grundar sig på 28 ledande 

franska bolag vilka är verksamma, således inte konkursbolag. Då denna studie kommer att 

fördjupa sig i huruvida innehållet i noterade bolags VD-brev förändras i takt med att bolaget 

närmar sig en konkurs genom att deras definierade teman appliceras på konkursbolag blir 

studien en vidareutveckling på Bournois och Points (2006) studie. Genom att studera i vilken 

omfattning kategorierna återfinns i VD-brev inför en konkurs kan studien bidra till att 

undersöka om dessa teman kan indikera på ekonomiskt obestånd. Denna studie syftar således 

till att skapa nytta samt öka förståelsen för bolagets intressenter för om och på vilket sätt VD-

brevet kan vara ett hjälpmedel att förutspå att bolaget närmar sig en konkurs. Intressenter 

vilka studien främst syftar till är allmänheten som likt tidigare nämnt primärt läser VD-brev 

då det är den mest lättlästa delen av bolagens årsredovisning men även aktieanalytiker och 

investerare då dessa bedömer informationen som relevant och tidsaktuell. (Kohut & Segars 

1992; Sandell et al 2018) 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka om det går att urskilja några förändringar samt trender i vad 

VD:n i noterade bolag väljer att signalera i VD-brevet när bolaget närmar sig konkurs. 

Utgångspunkten med studien är att utöka förståelsen för om VD-brevet kan vara en källa för att 

kunna förutse en konkurs.  

 

Syftet resulterar i följande frågeställning:  

- Hur förändras innehållet i noterade bolags VD-brev genom vad VD:n väljer att signalera 

när bolaget närmar sig en konkurs?  
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2. Teoretisk referensram 

Studien syftar till att undersöka om det går att urskilja några förändringar samt trender i vad 

VD:n i noterade bolag väljer att signalera i VD-brevet när bolaget närmar sig konkurs, således 

blir signalerna VD:n sänder till omvärlden centrala att studera. Signalteorin är en beskrivande 

teori vilken kan användas för att öka förståelsen för det undersökta fenomenet. Signalteorin 

blir således en relevant teori att tillämpa för att undersöka vilka signaler VD:n sänder och hur 

motparten ska tolka dessa (Frostenson 2015 s.68). För den aktuella studien har flertalet teorier 

funnits tillämpbara, utöver signalteorin, positiv redovisningsteori och legitimitetsteori. 

Teoriernas grundantaganden skiljer sig åt och kan således vara tillämpbara ur olika synvinklar 

(Frostenson 2015 s.49).  

Grundantagandena i positiv redovisningsteori handlar om att aktörer är vinstmaximerande där 

övervakningskostnader uppstår beroende av aktörernas egenintresse. En viktig utgångspunkt i 

den positiva redovisningsteorin är att det råder informationsasymmetri mellan agenten och 

principalen samt att synen på kontraktskostnaderna bygger på ett nyanserat synsätt på vad 

som genererar dessa kostnader. (Frostenson 2015 s.65–67) Den positiva redovisningsteorin 

hade varit lämplig för denna studie för att förklara och förutsäga varför vissa redovisningsval 

görs. Teorins huvudfokus på kontraktskostnader ansågs dock ligga utanför denna studies 

undersökningsområde vilket gjorde att denna teori uteslöts. Utgångspunkten i 

legitimitetsteorin är att bolag tjänar på att förhålla sig legitima och att verka i enlighet med 

samhällets normer och värderingar (Frostenson 2015 s.71–73). Teorin hade således kunnat 

bidra till att förklara den frivilliga redovisningen och vilken information bolagen väljer att 

presentera. Denna teori ansågs dock ej relevant för studiens frågeställning då den inte 

fokuserar på relationen mellan två parter. Signalteorin skiljer sig från legitimitetsteorin och 

den positiva redovisningsteorin genom att den lägger större vikt på kommunikationen mellan 

två parter. Legitimitetsteorin fokuserar däremot mer på hur bolaget ska uppfattas som legitima 

genom att anpassa sig till sociala normer. Den positiva redovisningsteorin gör till skillnad från 

signalteorin antaganden om hur aktörer är, exempelvis att de är rationella och att det därmed 

behövs kontrakt för att aktörerna ska sträva mot samma mål. Signalteorin blir slutligen 

relevant för att uppnå studiens syfte och frågeställning eftersom signalteorin är en beskrivande 

teori vilken kan öka förståelsen för vilka signaler VD:n utsänder i VD-breven samt hur dessa 

kan tolkas av en mottagande part. (Frostenson 2015 s. 65-73) Således är signalteorin bäst 
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lämpad för studiens syfte och frågeställning och därav den teori som kommer tillämpas i 

studien. 

 
2.1 Signalteori  
Signalteorin presenterades för första gången på 1970-talet då Spence (1973) uppvisade sin 

revolutionerande analys av arbetsmarknaden och hur informationsasymmetri kunde reduceras 

genom signaler mellan arbetssökande och arbetsgivaren. Studien bidrog med en förklaring till 

hur arbetssökande med respektive utan utbildning kunde urskilja sig gentemot arbetsgivaren 

genom att signalera kompetens (Spence 1973). Därefter har teorin applicerats flertalet gånger 

i efterföljande forskning som undersöker informationsasymmetri mellan två parter som har 

tillgång till olika information (Connelly et al 2011 s.40). 

Signalteorin grundar sig på antagandet att all information som utges av en part, exempelvis en 

individ eller organisation, utsänder signaler som uppfattas av en motpart. Connelly et al 

(2011) benämner parten som avger informationen avsändare och parten som tar emot 

informationen mottagare. Avsändaren väljer om och hur informationen ska kommuniceras 

(signaleras) och mottagaren väljer hur signalen tolkas. Connelly et al (2011 s.40) menar att 

det på så sätt råder en viss informationsasymmetri mellan parter där den ena parten erhåller 

mer information gentemot den andre. Signalteorin kan användas likt ett verktyg för att förstå 

denna informationsasymmetri (Spence 2002).  

 
2.1.1 Informationsasymmetri  

Stiglitz (2002 s.469) förklarar att informationsasymmetri skapas när olika parter har tillgång till 

olik information. Författaren uttrycker det som att viss information är “privat” vilket skapar 

informationsasymmetri mellan parten som håller inne på informationen och parten som 

potentiellt hade kunnat fatta bättre beslut om denne hade haft tillgång till informationen. 

Informationen vilken signalerna resulterar i fungerar likt beslutsunderlag där mottagaren agerar 

och fattar beslut dels utifrån offentliga information som finns fritt tillgänglig, men även den 

interna informationen som endast är tillgänglig för en delmängd av allmänheten. Mottagaren 

skapar sig då en helhetsbild beroende på den totala information som mottagaren får tillgång till. 

(Connelly et al 2011 s.42) Olika intressenter är i behov av olika typer av information från 

bolaget, exempelvis vill investerare ha information beträffande avkastning, långivare vill ha 
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information om vilka risker som föreligger och arbetsgivare vill känna till arbetskraftens styrkor 

och svagheter samt dess produktivitet (Stiglitz 2000 s.1447). 

När det råder informationsasymmetri likt ovanstående kan enligt Stiglitz (2000 s.1447) 

begreppet “moral hazard” bli aktuellt. Moral hazard innebär att en part maximerar sin 

ekonomiska vinning på bekostnad av den andra parten. Detta kan uppstå i situationer där den 

maximerande parten inte drabbas fullt ut av sitt handlande eftersom den inte givit fullständig 

information till motparten. Detta skapar ett mer riskfyllt beteende vilket resulterar i negativa 

konsekvenser för motparten. (Latsis & Repapis 2014 s.750–751)  

I denna studie undersöks hur VD-brev förändras när det närmar sig en konkurs, samt hur VD:n 

signalerar information till omvärlden. Då VD:n är en aktör som har tillgång till både den externa 

och interna informationen i bolaget kan VD:n välja vilken information som ska delges till 

omvärlden, vilket således leder till att informationsasymmetri kan uppstå. 

Informationsasymmetrin som bildas mellan parterna kan likt tidigare nämnt leda till att parten 

som saknar tillgång till den interna informationen, potentiellt hade kunnat fatta bättre beslut 

med tillgång till informationen. Således kan informationsasymmetrin försvåra för potentiella 

intressenter till bolaget att ingå rättvisa relationer.  

 

2.1.2 Signaler  

Enligt Spence (1973) definieras signaler som “observerbara egenskaper” som kan associeras 

till den ena parten för att på så vis hanteras och överföras vidare till den andra parten. Vidare 

beskriver Connelly et al (2011 s.45) signaler som den information som användaren delar med 

sig av till mottagaren. I denna studie blir signalerna den information som VD:n signalerar till 

bolagets intressenter via VD-breven.  

Enligt signalteorin gör avsändaren medvetna handlingar för att kommunicera positiv 

information och på så vis skapa en positiv bild av bolaget (Connelly et al 2011 s.45). 

Författarna i studien behandlar två egenskaper hos signaler för att de ska karaktäriseras som 

effektiva. Den första egenskapen handlar om att signalerna ska vara observerbara för de 

utomstående intressenterna. Avsändaren kan översvämma mottagaren med information, men 

all information är inte väsentlig för den uppfattning mottagaren skapar sig om bolaget som 

helhet. Den andra egenskapen som författarna nämner är signalkostnader. De menar att det 
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kostar att sända ut felaktiga signaler och att man bör ställa signalens kostnad mot dess 

lönsamhet.  

Kirmani och Rao (2000) har framtagit en modell som beskriver hur signalering fungerar. Den 

framtagna modellen skiljer mellan låg- och högkvalitativa bolag, där lågkvalitativa bolag 

saknar de färdigheter som krävs för att tillhandahålla hög kvalitet till sina kunder och 

högkvalitativa bolag har dessa egenskaper. Studien förutsätter att även om bolag känner till 

sin egen kvalité så är den okänd för utomstående intressenter, vilket gör att det råder 

informationsasymmetri. Följaktligen har varje bolag möjlighet att signalera eller att inte 

signalera bolagets sanna kvalité till utomstående. Modellen som författarna tar fram visar att 

olika konsekvenser blir synbara när högkvalitativa bolag väljer att signalera den sanna 

kvalitén eller inte, respektive om lågkvalitativa bolag väljer att signalera bolagets sanna 

kvalité eller inte. Således visar modellen att bolagets handlingar har olika utfall och 

konsekvenser beroende av bolagets kvalité och om bolaget väljer att signalera den eller inte. 

Vidare visar studien att konsekvensen för högkvalitativa bolag av att signalera bolagets sanna 

kvalité är mer gynnsam än konsekvensen av att inte signalera bolagets sanna kvalité. 

Motsatsvis blir effekten för lågkvalitativa bolag att inte signalera bolagets sanna kvalité mer 

gynnsam än konsekvensen av att signalera bolagets sanna kvalité. Författarna menar att med 

dessa omständigheter givna är högkvalitativa bolag motiverade att signalera bolagets sanna 

kvalité medan lågkvalitativa bolag inte är det.  

 
2.1.3 Avsändare  

Likt tidigare nämnt är avsändaren den part som avger informationen och den som avgör hur 

och om informationen ska signaleras (Connelly et al 2011 s.40). Spence (1973) framhäver att 

avsändare ofta är aktörer vilka är högt uppsatta i bolaget, exempelvis VD:n. Dessa aktörer har 

tillgång till information som inte är tillgänglig för utomstående. Avsändaren har tillgång till 

både positiv och negativ intern information och måste ta ett beslut om vilken information som 

ska kommuniceras till mottagaren. Informationen som uteblir för de utomstående intressenterna 

hade kunnat funnits användbar för dem då informationen kan vara av både negativ och positiv 

karaktär samt att det omfattar uppgifter om bolagets resultat. Avsändaren måste i nästa led ta 

ställning till vilken information som ska delges till intressenterna. Enligt signalteorin fokuserar 

bolaget främst på att signalera positiv information i ett försök att skapa en positiv bild av bolaget 

som helhet. (Connelly et al 2011 s.44) I denna studie utgör bolagets VD avsändaren av 

informationen som presenteras i VD-breven och således kommer denne utgöra en väsentlig roll 
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i arbetet. Det är VD:n som avgör om det kommer upprättas ett VD-brev samt vilken information 

som kommer att presenteras i VD-brevet. Detta eftersom det inte är ett lagkrav för bolag att 

upprätta VD-brev samt att det saknas riktlinjer för hur det ska utformas. Vilka signaler bolaget 

signalerar till intressenterna i VD-brevet kommer således påverkas av VD:n.  

 

2.1.4 Mottagare  

Mottagaren är den part vilken tar emot informationen från avsändaren och som väljer hur 

signalerna ska tolkas (Connelly et al 2011 s.40). Mottagaren är den utomstående parten som 

gärna tar del av den fullständiga informationen, men endast får tillgång till den del som 

avsändaren väljer att presentera. Det fundamentala målet med informationsöverföringen är att 

skapa ett intryck hos mottagaren att agera på ett sätt som denne normalt inte hade agerat på 

(Ibid). Enligt Bird och Smith (2005) råder det en viss motstridighet i avsändarens och 

mottagarens intressen. Detta medför att avsändaren kan finna incitament att signalera oriktig 

information till mottagaren för att gynnas på bekostnad av mottagaren.  

I studien blir mottagaren den part som läser VD-brevet, exempelvis potentiella investerare, 

således den part som skaffar sig en uppfattning om hur signalerna ska tolkas. Eftersom 

mottagaren får en begränsad del av informationen skapar denne en bild av bolaget baserat på 

den informationen som VD:n presenterar, vilket kan leda till olika tolkningar av VD-brevet 

beroende på vilken information som presenteras och på vilket vis. Likaså är likt tidigare nämnt 

målet med informationsöverföringen att få mottagarna att agera på ett önskvärt vis, vilket leder 

till att mottagarens intryck av bolaget som helhet är av stor vikt för bolaget.  

2.1.5 Signalers ärlighet, tillförlitlighet och tydlighet 

“Signal honesty” är ett begrepp som Connally et al. (2011) definierar som ett verktyg vilket 

mäter i vilken utsträckning avsändaren faktiskt har den underliggande kvalité som signalen 

återspeglar. Begreppet kvalité definierar Connelly et al (2011 s.43) som signalens 

underliggande samt icke-observerbara förmåga att uppfylla mottagarens behov eller krav på 

signalen. Begreppet “signal-ärlighet” kan därmed definieras likt ett mätverktyg beträffande 

signalens tillförlitlighet och handlar om hur ärlig informationen som förmedlas är. Information 

som förmedlas vilken inte stämmer överens med verkligheten är av samma anledning oärlig 

(Ibid s.46).  

Trovärdigheten är enligt Erdem och Swait (1998 s.152) det viktigaste elementet inom 

signaleringen. Signalens trovärdighet kan kopplas samman med signalens användbarhet för 
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mottagaren vilken enligt Connelly et al. (2011) beror på i vilken utsträckning avsändaren har 

den underliggande kvalité som signalen signalerar och i vilken utsträckning avsändaren 

försöker vilseleda, dvs. genomsnittlig signal-ärlighet. Kombinationen av dessa benämns “signal 

reliability”, och avspeglar signalens tillförlitlighet (Ibid s.52).  

En viktig aspekt att ta hänsyn till vid bedömningen av huruvida en signal är tydlig är frånvaron 

av oklarhet i informationen som presenteras. Enligt Erman och Swait (1998 s.152) kan en 

signals tydlighet förklaras utifrån hur logiskt och konsekvent företaget sänder ut signaler. 

Konsekventa signaler kan bland annat vara att följa likvärdiga metoder samt att ha en röd tråd 

genom sina projekt. Signaler vilka kan anses vara otydliga är när bolag ofta byter strategi, 

exempelvis genom att ständigt påbörja nya projekt utan att slutföra de pågående.  (Ibid s.137)  

I denna studie undersöks hur innehållet i VD-brevet förändras när bolaget närmar sig en 

konkurs och om det förekommer några trender i vad VD:n väljer att kommunicera. En relevant 

aspekt att analysera blir signalernas ärlighet, om det förekommer en förändring i signalernas 

trovärdighet eller inte i takt med att konkursen närmar sig. Vidare blir det aktuellt att analysera 

om VD:n i VD-breven ofta framhäver olika strategier vilket kan vara en indikation på att 

informationen saknar trovärdighet (Erman & Swait 1998 s.152), ifall signalerna bolagen sänder 

saknar trovärdighet mister signalerna även sin användbarhet.  

2.2 VD-brev 
Enligt Bournois och Point (2006 s.46) har VD-brevens betydelse ökat, de har bland annat blivit 

betydelsefulla för marknadsföringen och är en publikationskälla för viktiga händelser. De 

visioner som bolaget vill framhäva av bolaget återspeglas ofta i VD-breven, således fungerar 

VD-brevet som en kommunikationskanal för att förmedla relevant och viktig information till 

aktieägarna.  

 

Kohut och Segars (1992) syftar på att VD:n strävar efter att generera en positiv bild av bolaget. 

VD-breven utformas för att övertyga mottagaren av informationen samt att fokus läggs på 

mindre problem för att rikta mottagarens uppmärksamhet bort från väsentligare problem 

(Bournois & Point 2006 s.47). Vidare menar Kohut och Segars (1992) att bolag vilka har haft 

ett gynnsamt år vill framhäva de positiva resultaten i VD-breven samt en god 

framtidsutveckling till skillnad från bolag vilka har haft ett sämre år. Bolag vilka har gått med 
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sämre resultat tenderar ofta att framhäva det förflutna istället för att presentera nutid och 

framtidsutveckling.  

 

Vid utformningen av VD-brev väljs ordvalen även med omsorg utifrån ett strategiskt syfte 

enligt Amernic och Craig (2006 s.4). Kommunikationen i VD-breven studerades av Amernic 

och Craig (2006) utifrån tre perspektiv; det ideologiska, det retoriska och det metaforiska 

perspektivet. Med applicering av det ideologiska perspektivet konstaterade författarna att VD:n 

kan använda ett korrekt och naturligt språk i en specifik situation eller kultur, dock inte 

nödvändigtvis i en annan. Utifrån det retoriska perspektivet används VD-brevet för att 

kommunicera starka argument. Huruvida VD:n väljer att använda metaforer i VD-breven som 

ett verktyg för att åstadkomma en positiv bild av bolaget undersökt i det metaforiska 

perspektivet. Amernics och Craigs (2006) resultat av studien visade på att språket som 

kommuniceras i VD-breven ofta är kraftfullt, förföriskt och socialt konstruerat.  

 

Även Clatworthy och Jones (2003) (se Jonäll & Rimmel 2010) analyserar VD-brev och 

konstaterar att språket i VD-breven är valt med omsorg där VD:n använder VD-brevet för att 

försvara händelser som inte går enligt plan samt övertygar mottagarna att angelägna mål för 

bolaget kommer att uppnås. De hävdar även att VD-breven ofta tillämpas för att överskatta 

positiva aspekter av bolaget och underskatta negativa. Armernic och Craig (2006) drar 

slutsatser att mottagaren av VD-brev bör vara kritiskt ställda och att VD-breven ofta kräver ett 

förtydligande.  

 
2.2.1 VD-brevens nio återkommande teman 

För att kunna besvara studiens frågeställning “Hur förändras innehållet i noterade bolags 

VD-brev genom vad VD:n väljer att signalera när bolaget närmar sig en konkurs?” kommer 

Bournois och Points (2006) nio definierade teman användas för att undersöka hur dessa 

förändras i de undersökta bolagens fem sista VD-brev innan konkurs. Detta kapitel är vidare 

uppbyggt utifrån dessa nio teman som författarna menar ofta förekommer i VD-brev. 

Bournois och Points (2006) definierar temana som framtida vinster, försköning av årets 

resultat, förtroende, marknad, optimism om framtiden, produktmix, strategiska planer, tillväxt 

och överhängande förluster. Nedan följer en beskrivning av dessa nio teman. 
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2.2.1.1 Framtida vinster 

Framtida vinster är ett av de nio teman som enligt Bournois och Point (2006) är vanligt 

förekommande i VD-brev. Kohut och Segars (1992 s.8) hävdar att genom VD-brevet kan 

VD:n signalera information till bolagets aktieägare som beskriver bland annat bolagets nya 

identifierade möjligheter till framtida tillväxt och lönsamhet. Denna typ av information som 

ger signaler om möjligheter till vinster i framtiden är information som inkluderas i temat 

framtida vinster.  

 

2.2.1.2 Försköning av årets resultat 

Ett ytterligare tema som Bournois och Point (2006 s.46) definierar är försköning av årets 

resultat vilket innebär att VD:n förskönar bolagets resultat i VD-brevet. Författarna framhäver 

att försköning av årets resultat även kan innebära att information utelämnas i VD-brevet. 

Detta för att förhindra mottagaren till en verklig bedömning av bolagets ekonomiska situation. 

Information som bedöms som negativ kan sålunda utelämnas om det inte är ett krav att det 

upprättas (Abrahamson & Park 1994 s.1328–1329). Enligt Bournois och Point (2006 s.46) 

utgör VD-breven en viktig PR-roll för bolagen samt att VD:n delger den vision av bolaget 

som hen vill att mottagaren ska uppfatta.  

 

2.2.1.3 Förtroende  
Reinersen (2017) beskriver förtroende likt en sammansättning av flera aspekter och förklarar 

att begreppet kan förstås med hjälp av olika synvinklar. Vissa synvinklar av förtroende kan 

vara betydelsefulla i vissa situationer, medan andra aspekter av förtroende är viktigare i andra 

situationer. Ur ett ekonomiskt perspektiv betraktas förtroende generellt som en övertygelse 

om handlingar som förväntas av andra. Exempelvis kan VD:n signalera förtroende genom att 

framhäva bolagets hållbarhetsarbete. Författarna skriver att i dagens samhälle är förtroende 

och tillit mellan parter en viktig “tillgång” som ökar möjligheter att generera vinster och 

utnyttja resurser fullt ut. Då VD-brevet saknar lagstadgade riktlinjer för dess utformning 

skapar detta en möjlighet för VD:n att förmedla information som stärker bolagets förtroende. 

Vid ogynnsamma situationer kan VD:n enligt Bournois och Point (2006) komma att skapa en 

illusion av att bolaget har kontroll. Detta för att inge ett lugn till läsaren samt för att visa på att 

de har kontroll över rådande situationer för att på så vis inge förtroende.  
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2.2.1.4 Marknaden  

Ytterligare tema som Bournois och Point (2006) nämner är marknaden. Marknaden beskrivs 

likt en oberoende faktor vilken har en påverkan på bolaget på ett eller annat sätt. Exempel på 

detta är skiftande bensinpriser eller oförutsägbara valutaförändringar. Enligt Cetin (2017 

s.1137) påverkas marknaden av efterfrågan på bolagets utbud och efterfrågan påverkas 

följaktligen av marknaden som bolaget verkar i. Efterfrågan på bolagets produkter är således 

en ytterligare oberoende faktor kopplad till marknaden som har en direkt påverkan på bolaget 

men som bolaget inte kan kontrollera. Bolaget kan dock anpassa sig efter den. 

 

2.2.1.5 Optimism om framtiden  

Optimism om framtiden är ytterligare ett av de nio teman som Bournois och Point (2006 s.46) 

nämner. Detta tema indikerar på att VD:n signalerar information vilket syftar på att det 

kommer att gå bra för bolaget i framtiden. Kohut och Segars (1992) menar att VD-brevet kan 

användas för att påverka intressenternas bild av bolaget genom att betona bolagets 

framtidsmöjligheter framför ekonomiska svårigheter. Clatworthy och Jones (2003) 

konstaterade i sin studie att bolag vilka går sämre tenderar att lägga större vikt vid att 

framhäva framtiden framför tidigare resultat. Vidare skriver författarna att VD-brevet ofta 

tillämpas för att överskatta positiva och underskatta negativa aspekter av bolaget. 

 

2.2.1.6 Produktmix 

Produktmix definieras enligt Kotler och Keller (2015) likt en sammansättning av bolagets 

produkter, det vill säga bolagets varor och/eller bolagets tjänster, med fokus på att fullkomligt 

tillfredsställa kundens behov. Letmathe och Balakrishnan (2005) beskriver i sin studie att 

bolag fastställer en produktmix med målet att maximera bolagets vinst, samtidigt som hänsyn 

tas till miljö och laglig efterlevnaden utöver de vanliga resursbegränsningarna. I temat 

produktmix inkluderas enligt Kohut och Segars (1992 s.15) information som hänvisas till 

produkter, produktmix samt tjänster som diskuteras i allmänna eller specifika termer. I sin 

studie konstaterade författarna att information hänförlig till produktmix är mer frekvent 

återkommande hos VD-brev i högpresterande bolag än bolag med låg prestationsnivå (Kohut 

& Segars 1992 s.15).  
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2.2.1.7 Strategiska planer  

Strategi kan definieras på olika sätt enligt Chrisman, Hofer och Boulton (1988 s.413). 

Chandler (1962) förklarar strategi likt integrerade beslut, planer alternativt åtgärder som 

bolaget utformar för att uppnå sina mål. Porter (1997) menar att strategin bidrar till att bolag 

differentierar sig på marknaden och skapar värde för kunderna. Vidare syftar Ansoff (1965) 

på att bolagets strategi utgör en medveten plan för att hantera de möjligheter och hot som 

finns i bolagets miljö. Enligt Diffenbach och Higgins (1987) har det blivit allt vanligare för 

bolag att signalera sin strategi i årsredovisningen. Genom att signalera information om 

strategiska planer i VD-brevet kan bolaget föreslå en framtidsvision samt rekonstruktion av 

det förflutna (Bournois & Point 2006 s.46). Kohut och Segars (1992 s.6–7) samt Bournois och 

Point (2006 s.46) syftar på att bolagen kan stärka sin legitimitet hos omvärlden genom att 

presentera en sund framtida strategi. Enligt Kohut och Segars (1992 s.7) fungerar VD-brevet 

som en möjlighet för bolag att signalera att de har en effektiv planeringsförmåga samt arbetar 

strategiskt, främst för aktieägarna.  

 

2.2.1.8 Tillväxt  

Temat tillväxt syftar på information vilken VD:n förmedlar som indikerar på tillväxt i bolaget. 

Det kan exempelvis handla om att bolaget har expanderat till nya marknader eller att bolaget 

har utvecklats lönsamhetsmässigt. Information om bolagets tillväxt är en betydelsefull källa 

till bolagets intressenter vid beslut om eventuella affärsrelationer ska ingås (Kohut & Segars 

1992). Enligt Bournois och Point (2006) är temat tillväxt nära associerat med begrepp likt 

“hållbar”, “lönsam” och “potential”.  

 

2.2.1.9 Överhängande förluster  

Det sistnämnda temat som Bournois och Point (2006 s.46) förklarar som återkommande i VD-

brev är bolagets överhängande förluster. Enligt författarna innehåller VD-brevet två typer av 

information; det som rör bolagets förflutna samt bolagets prognoser för framtida utveckling. 

Eftersom överhängande förluster är händelser som tidigare har ägt rum kopplas dessa till 

information om bolagets förflutna. I temat överhängande förluster inkluderas samtlig 

information om händelser som ägt rum och på något vis kan kopplas till att bolaget 

rapporterat negativa resultat.  
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3. Metod  
 
3.1 Undersökningsdesign  
Denna studie syftar till att besvara frågeställningen: “Hur förändras innehållet i noterade 

bolags VD-brev genom vad VD:n väljer att signalera när bolaget närmar sig en konkurs?”. 

För att göra detta har en kvalitativ ansats tillämpats då studien strävar efter att öka förståelsen 

för hur VD-breven utformas åren innan en konkurs. Den kvalitativa metoden är användbar för 

att skapa en förståelse och en nyanserad bild av det undersökta fenomenet, till skillnad från 

den kvantitativa metoden som söker en generaliserad slutsats med en hög grad av säkerhet 

(Jacobsen 2017 s.88). Den kvalitativa metoden innebär en intensiv datainsamling vilken 

fördjupar sig på ett begränsat antal enheter (ibid s.86). En kvalitativ ansats har även större 

flexibilitet i datainsamlingen och större utrymme för tolkning. Nackdelar med den kvalitativa 

metoden är att informationen kan bli oöverskådlig och alltför detaljerad. (ibid s.91) Denna 

studie har en deduktiv ansats vilket innebär att studien grundar sig på redan befintlig teori 

som sedan appliceras på det valda undersökningsområdet (Frostenson 2015 s.23). För att göra 

detta har årsredovisningar undersökts, närmare bestämt innehållet i VD-brev. 

Bryder (1985) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys kan användas när fakta och problem 

konfronteras och ska omvandlas till beskrivande data, analys och förklaringar. Metoden 

används för att systematiskt granska textmaterial för att vidare dra slutsatser om det 

undersökta materialet (Weber 1990 s.5 & 9). Denna metod har därav tillämpats i studien 

eftersom undersökningsprocessen grundar sig i att VD-brev ska granskas och tolkas. Enligt 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014 s.34) utgörs innehållsanalysen av tre delar: kodning, 

tematisering och summering. Kodning innebär att centrala begrepp och mönster identifieras i 

textmaterialet, vilka är relevanta för undersökningsområdet. Det är ett sätt att ordna och 

strukturera textmaterialet (Hjerm et al 2014 s.37–46). Tematisering innebär att texten 

bearbetas till mindre kategorier (Weber 1990). Teman kan även benämnas kategorier vilka 

kan förklaras likt centrala begrepp vilka är väsentliga för textmaterialet som studeras. 

Kategorier beskrivs av Hsieh och Shannon (2005 s.1277) likt mönster eller teman som 

framkommer i texten. Vilka centrala begrepp och mönster som ska urskiljas i texten och 

tilldelas koder och kategorier beror på studiens syfte och frågeställning (Hjerm et al 2014 

s.37–55). Summering innebär att slutsatser dras utifrån den omfattning av data som forskaren 

bedömt som tillfredsställande. I detta steg sammanställs resultaten av all tidigare insamlad 
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data i ett försök att skapa en helhetsbild samt en redogörelse av undersökningsobjektet. (ibid 

s.41) 

 
3.2 Urvalsprocess   
3.2.1 Urval av undersökningsobjekt   

Urvalsprocessen bör innefatta tre olika faser enligt Jacobsen (2017 s.119). Ett första steg är att 

åstadkomma en fullständig överblick över hur många enheter som kan studeras för att på så vis 

fastställa hur många objekt som ska undersökas. Med beaktning i studiens syfte vilket är att 

undersöka hur innehållet i VD-brev förändras när bolaget närmar sig en konkurs har ett urval 

om fem noterade bolag som gått i konkurs tillämpats. Följaktligen är undersökningsobjekten 

begränsat till fem utifrån den begränsade tidsramen för studien samt då det är tidskrävande att 

analysera respektive bolags VD-brev. Vidare behöver det fastställas till vilken tidsperiod 

studien ska avgränsas. Med utgångspunkt i tidigare forskning inom konkurs vilken ofta har 

tillämpat en femårsperiod för konkursprediktion har en tidsperiod om fem år innan bolagen trätt 

i konkurs även tillämpats på denna studie. Beaver (1966) menade att förändringarna i 

årsredovisningen framkommer tydligare ju närmare bolagen kommer konkursen men att 

förändringarna blir uppenbara redan fem år innan konkursen inträffar.  

Andra steget i urvalsprocessen beskriver Jacobson (2017 s.119) likt ett medvetet val vilket 

baseras på frågeställningen, där populationen delas in i undergrupper av aktuella samt inaktuella 

undersökningsobjekt. För att erhålla aktuella undersökningsobjekt vilka är kvalificerade för 

studiens syfte selekterades bolagen utifrån önskvärda egenskaper. Egenskaperna vilka 

eftersträvades var att bolagen skulle trätt i konkurs, varit noterade samt erhållit VD-brev för en 

period om fem år.  

Vid sökningsprocessen av urvalsobjekt tillämpades främst webbsidorna “Allabolag.se” och 

“Annualreports.com”. Via sidornas sökfunktion erhölls fem bolag från olika branscher vilka 

uppfyllde kraven för studien. De kvalificerade egenskaperna som eftersträvades för studien 

resulterades i ett begränsat urval samt att antalet konkursbolag vilka erhöll VD-brev i Sverige 

var begränsat. Detta resulterade i att urvalet utökades till att även inkludera utländska bolag. 

Valet av bolag vilka uppfyllde kraven föll slutligen på Artimplant AB, Carillion plc, Lappland 

Goldminers AB, Panaxia AB samt Thomas Cook Group plc. Bolagen presenteras följaktligen i 

tabell 1.  
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Bolag Konkurs  Land Bransch Affärsområde 

Artimplant AB Augusti 2013 Sverige Biomaterial Problemlösning inom 
ortopedisk kirurgi 

Carillion plc Januari 2018 Storbritannien Bygg Multinationellt bolag 
för byggnadstjänster 

Lappland 
Goldminers AB 

April 2014 Sverige Gruvbolag Avsåg att öppna 
Europas sjätte största 
guldgruva 

Panaxia AB September 2012 Sverige Säkerhet Värdetransporter av 
försäkringsbara 
föremål 

Thomas Cook 
Group plc 

September 2019 Storbritannien Resor Charterflygningar till 
konkurrenskraftiga 
priser 

Tabell 1: Urval av bolag 

 
3.2.2 Val av litteratur  

För att besvara studiens frågeställning införskaffades en överblick av tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv inom området. Detta genom att ta del av vetenskapliga artiklar vilka 

tidigare behandlat ämnet. Vetenskapliga artiklar har främst inhämtats från databaserna 

“Business source premier” och “Google scholar”. Vidare har böcker inhämtats från Örebro 

universitetsbibliotek. För att avgöra om en vetenskaplig artikel är relevant och trovärdig har 

antalet citeringar samt om artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift tagits i beaktning. 

Ju fler citeringar som återfanns till respektive vetenskaplig artikel, desto trovärdigare ansågs 

den vara. Information om citeringar samt var artikeln är publicerad återfinns i de använda 

databaserna. Vid val av vetenskapliga artiklar har begrepp kopplade till studiens 

frågeställning och syfte använts som sökord i databaserna. De sökord som har tillämpats 

är “CEO Letter”, “Bankruptcy”, “Signal Theory” och  “Qualitative content analysis”. 

Connelly et al (2011) beskriver Beaver (1966) som en föregångsman inom området konkurs 

vilket gör hans forskning till en utgångspunkt för studien. Vidare har även ett flertal 

vidareutvecklingar av Beavers (1966) forskning tagits i beaktning som stöd för denna studie 

för att få en bild av hur området konkurs tidigare har beforskats. På samma vis har tidigare 

forskning kring VD-brev bidragit till en ökad förståelse för vad VD-brev är samt hur tidigare 
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forskning kring VD-brev har sett ut. Artiklar som bland annat har tillämpats vilka behandlar 

VD-brev är Bournois och Point (2006) samt Amernic och Craig (2003). För att skapa en 

förståelse för signalteorin i den teoretiska referensramen har vetenskapliga artikeln “Signaling 

Theory: a review and assessment” av Connelly et al (2011) använts som utgångspunkt. 

Informationen har därefter kompletterats med ytterligare refereringar av Connelly et al (2011) 

för att erhålla en allt mer utvecklad och nyanserad bild av signalteorin.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Då studien syftar till att undersöka om det går att urskilja några förändringar samt trender i 

vad VD:n väljer att signalera i VD-breven åren innan en konkurs har empirin inhämtats från 

bolagens årsredovisningar där VD-breven återfinns. Sökningsprocessen inleddes med att söka 

efter bolag vilka uppfyllde kraven för aktuella undersökningsobjekt. Likt tidigare nämnt föll 

valet av bolag slutligen på Artimplant AB, Carillion plc, Lappland Goldminers AB, Panaxia 

AB samt Thomas Cook Group plc. Dock uppstod ett bortfall under insamlingsprocessen då 

samtliga konkursbolag inte erhöll VD-brev och årsredovisningar för hela den tilltänkta 

femårsperioden innan konkursen. Lappland Goldminers AB och Carillion plc saknade 

årsredovisning samt VD-brev året innan de trädde i konkurs. En anledning till detta kan 

följaktligen vara att båda bolagen trädde i konkurs relativt tidigt på året, Lappland Goldminers 

AB försattes i konkurs den 3 april 2014 och Carillion plc försattes i konkurs i början av 

januari 2018. I och med att båda bolagen saknade VD-brev sista året innan konkurs 

tillämpades de fem senast upprättade VD-breven istället för VD-breven för femårsperioden 

innan konkursen. Slutligen resulterade insamlingsprocessen i empiri från fem VD-brev från 

respektive bolag.  

Undersökningsprocessen inleddes med att empirin genomarbetas flertalet gånger av samtliga 

författare. För att bearbeta texten i VD-breven och reducera komplexiteten upprättades ett 

kodningsschema (Hjerm, et al 2014). Då studien syftar till att undersöka hur innehållet 

förändras i VD-brev inför en konkurs plockades textstycken ut vilka kunde appliceras under 

något av Bournois & Point (2006) återkommande teman i VD-brev. Vidare applicerades 

koder på de urskilda textstyckena vilka symboliserar deras centrala innebörd. Kategorierna 

vilka har tillämpats i studien grundar sig likt ovan nämnt på Bournois och Point (2006) nio 

teman vilka ofta är återkommande i VD-brev; framtida vinster, försköning av årets resultat, 

förtroende, marknaden, optimism om framtiden, produktmix, strategiska planer, tillväxt och 

överhängande förluster. Då kategorierna var förutbestämda i denna studie innebar 
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kategoriseringen att kopplingar identifierades mellan koderna och kategorierna på ett 

systematiskt sätt, detta med utgångspunkt i Hjerm et al (2014).  

För att reducera risken att relevanta textstycken för studiens skulle uteslutas samt för att öka 

kodningsprocessens tillförlitlighet lästes respektive VD-brev av minst två författare. Dock är 

det viktigt att framhäva att viss information i VD-breven uteslutits eftersom all information 

inte kunde kopplas till studiens frågeställning. Tabell 2 illustrerar kodningsschemat som har 

tillämpats vid bearbetningen av VD-breven samt ett exempel.  

 
Textstycke  Kod Kategori 

“Sammantaget är jag nöjd med vad vi åstadkommit 
under 2009 då jag vet att vi kommer att stå mycket 
starkare efter allt de samarbete vi har lagt ned för 
att rensa och förbättra.” 

Positiv framtidssyn Optimism om framtiden 

Tabell 2. Kodningsschema  
 
Efter att samtliga VD-brev bearbetats, kodats och kategoriserats gjordes en sammanställning 

av varje bolag. En tabell upprättades för respektive bolag vilken innehåller en rad för varje 

kategori samt en kolumn för vardera ett av de fem undersökta VD-breven. Tabellen visar 

frekvenser, det vill säga hur många gånger varje kategori förekom i varje VD-brev. Vidare 

visar tabellen även på fördelningen av frekvenserna under den undersökta perioden. Nedan 

framkommer ett utdrag av sammanställningen (se tabell 3).  

 

Artimplant AB Antal VD-brev fram till konkurs 

 
5 4 3 2 1 

Försköning av årets resultat | | 
 

| || 

Förtroende  | ||||| ||| | || 
Tabell 3. Sammanställning 
 
3.4 Validitet och reliabilitet 
För att säkerställa en god kvalitet på studien samt den metod som tillämpas för empiriinsamling 

bör två kriterier uppfyllas; empirin ska vara giltig och relevant (valid) samt vara tillförlitlig 

(reliabel). Att informationen anses vara valid innebär att den besvarar den undersökta 

forskningsfrågan. Inom vetenskaplig metod presenteras två typer av giltighet och relevans, den 

interna samt den externa giltigheten. Den interna giltigheten handlar om huruvida vi mäter det 

vi faktiskt vill mäta, och den externa giltigheten mäter om den insamlade empirin är giltig i 
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olika sammanhang och besvarar om ett resultat kan generaliseras även i andra sammanhang. 

(Jacobsen 2017 s.14) Validiteten kan utifrån ett pragmatiskt perspektiv besvara frågan om 

huruvida verkligheten kan anses överensstämma med hur forskaren beskriver den. (Ibid s.115 

& 148) Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig och trovärdig undersökningen kan anses vara. 

En vägledning till att studien ska anses vara tillförlitlig är att den bör utvisa likgiltigt resultat 

vid olika tillfällen. Reliabiliteten syftar följaktligen till att undersökningen är genomförd på ett 

korrekt sätt. Validiteten och reliabiliteten är således verktyg som mäter hur relevant och korrekt 

studiens resultat är. För att uppnå detta måste undersökningen genomföras på ett korrekt sätt. 

Metoden blir därmed ett hjälpverktyg för att på ett systematiskt och kritiskt sätt granska de val 

som görs och vilka konsekvenser dessa val kan få. (Ibid s.15)    

För att säkerställa studiens validitet har empiri inhämtats från VD-breven vilka är studiens 

undersökningsobjekt. Då studien syftar till att besvara den uppställda frågeställningen anses 

informationen som giltig och relevant (valid) för studien. För att stärka studiens reliabilitet har 

studiens empiri inhämtats från VD-brev som ingår i bolagens årsredovisning, således är källan 

en primärkälla vilket leder till en högre trovärdighet. Något mer som stärker studiens reliabilitet 

är den noggranna bearbetningen av informationen. VD-breven i de utvalda bolagen har 

noggrant granskats så att all information som är relevant för studien beaktas och bearbetas, 

vilket därigenom minskat risken för felaktigheter. 

 

3.5 Analysmetod 
Analysen är uppbyggd utifrån sammanställningen av empirin och Bournois och Points (2006) 

återkommande teman vilka förekommer i VD-brev. Då studien syftar till att undersöka om det 

går att urskilja några förändringar samt trender i vad VD:n väljer att signalera genom VD-brevet 

i takt med att bolagen närmar sig konkurs har respektive kategori analyserats var för sig. Detta 

för att kunna jämföra hur frekvenserna för respektive kategori och bolag förändras i takt med 

att bolagen hamnar i obestånd samt om det går att urskilja några trender. I analysen har 

frekvenserna både analyserats på bolagsnivå samt ur ett helhetsperspektiv. Detta innebär att 

respektive bolag har analyserats var för sig inom respektive kategori för att undersöka om det 

går att urskilja några förändringar samt trender. Vidare har en helhetsbild eftersträvats för att 

erhålla en överblick för hur frekvent varje kategori nämnts under åren samt om det går att 

urskilja några generella förändringar vid en sammanställning av samtliga bolag.  
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I ett nästa steg i analysprocessen tillämpades signalteorin. Detta likt ett sätt att koppla studiens 

empiri till signalteorin för att analysera resultatet och undersöka om signalteorins 

grundantaganden och förklaringar kan appliceras på studiens resultat. Signalteorin bidrog till 

att utöka förståelsen för vad och varför VD:n valde att förmedla viss information och utelämna 

annan. Detta genomfördes genom att tillämpa centrala delar och grundantaganden ur 

signalteorin.   

 

3.6 Metodreflektion och källkritik 
Den övergripande svårigheten med sökningsprocessen var att många noterade bolag som gått i 

konkurs saknade VD-brev i sina årsredovisningar. Detta genererade i ett bortfall av bolag vilka 

hade kunnat vara potentiella att undersöka. Beroende på avsaknaden av VD-brev hos många 

svenska noterade bolag utökades likt tidigare nämnt undersökningsobjekten till att även 

innefatta utländska bolag. Även då undersökningsobjekten inkluderade utländska bolag var det 

svårt att hitta bolag som erhöll VD-brev för hela den tilltänkta femårsperioden. Detta medförde 

att två bolag valdes vilka gick i konkurs tidigt på året samt erhöll VD-brev de fem senast 

upprättade årsredovisningarna istället för de fem sista åren innan konkurs.  

Tidsperioden för studien har varit en väsentlig faktor i valet av antal bolag som undersöktes. 

Beroende av den begränsade tidsramen och studiens omfattning avgränsades antalet till fem 

noterade bolag. Ett större antal undersökningsobjekt och en längre tidsperiod hade kunnat 

utmynna i en allt mer nyanserad och utvecklad bild av VD-brevens utformning åren inpå en 

konkurs. Exempelvis hade det varit intressant att undersöka en sexårsperiod eftersom tidigare 

forskning börjat se skillnader i räkenskaperna fem år innan konkurs för att se om man kan se 

en markant skillnad. 

Om samtliga bolag hade varit stationerade i samma land hade de omslutits av samma lagar och 

principer. Att denna studie inkluderar bolag från olika länder med olika regleringar är således 

en ytterligare faktor som kan göra resultatet missvisande. Dock omsluts inte VD-brev av någon 

reglering men normer kan se annorlunda ut länder emellan och därav kan det finnas kulturella 

skillnader som gör resultatet missvisande. Eftersom bolagen är stationerade i olika länder samt 

att de är verksamma inom olika branscher kan det försvåra generaliseringen och jämförelserna 

av VD-breven. Jacobsen (2017 s.59) beskriver att ett representativt urval omfattar ett mindre 

antal undersökningsobjekt och svårigheterna med ett representativt urval är att urvalet inte 

återspeglar hela populationen. Om fler undersökningsobjekt hade valts hade således 
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populationen kunnat återspeglas mer rättvisande. Vid ett större urval kan även fler jämförelser 

dras mellan undersökningsobjekten samt att det ger en mer rättvis bild av verkligheten vilket 

resulterar i en trovärdigare studie. Ytterligare en konsekvens som ett begränsat urval kan 

resultera i är att färre synvinklar och aspekter tas hänsyn till. Utifrån variabeln reliabilitet vilken 

mäter studiens trovärdighet kan det finnas en risk att studiens resultat inte kommer bli samma 

om en ny studie med ytterligare fem noterade bolag utförs. Vidare är en svårighet med 

variationen av bolag att bolagens VD-brev skiljer sig avsevärt med hänsyn tagen till 

verksamhetslandet samt branschen. I enlighet med de svårigheter som Allen (2017 s.241) 

definierar har en svårighet varit att urskilja relevant information ur VD-breven och hitta 

representativa stycken. Detta resulterade i att viss information vilken inte bedömdes relevant 

uteslöts och lämnades okodad. Vidare var detta framförallt problematiskt i de VD-brev som var 

längre än en, två sidor. Detta eftersom de längre VD-breven innehöll mycket information och 

det kunde vara svårt att urskilja vissa separata textstycken.  
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4. Empiri 
 
4.1 Beskrivning av kategorierna  
Kategorierna vilka har tillämpats i innehållsanalysen utgår från Bournois och Point (2006 s.46) 

nio teman; framtida vinster, försköning av årets resultat, förtroende, marknaden, optimism om 

framtiden, produktmix, strategiska planer, tillväxt och överhängande förluster. Med hänsyn till 

studiens frågeställning har de två teman produktmix och framtida vinster uteslutits. Produktmix 

handlar om bolagets sammansättning av dess produkter, dvs. dess varor och/eller tjänster, 

kopplat till planering kring fullständigt tillfredsställande av kundens behov (Kotler & Keller 

2015). I studien ansågs detta kunna likställas med temat strategiska planer då båda ansågs vara 

kopplade till bolagets strategi och inte ansågs göra skillnad var för sig. Dessa två teman har 

således slagits samman. Vidare har kategorin framtida vinster slagits samman med kategorin 

optimism om framtiden då de bedöms kunna appliceras på samma textstycken. Detta för att 

båda berör en optimism om att bolaget kommer att gå bra i framtiden och att det kan anses att 

framtida vinster inte kan förutspås med fullständig säkerhet.  

 
4.1.1 Försköning av årets resultat 

Ett av Bournois och Points (2006) nio teman vilka ofta återfinns i VD-brev är försköning av 

årets resultat. Kategorin appliceras på textstycken vilka indikerar på att VD:n strävar efter att 

försköna bolagets resultat. Detta genom att förmedla att det går bra för bolaget trots att övrig 

information i årsredovisningen visar på motsatsen. Ett exempel på detta följer av nedanstående 

textstycke:  

 

“Although the Group's underlying operating margin (1) reduced in 2015 to 5.3 per cent (2014: 

5.6 per cent), this represented a good performance, given current market conditions […] In 

2015, we won new orders and probable orders worth £3.7 billion (2014: £5.1 billion)” (Carillion 

2015) 

 

4.1.2 Förtroende  

Kategorin förtroende appliceras på information i VD-brevet vilken syftar till att inge förtroende 

till bolagets intressenter. De intressenter som studien fokuserar på i första hand är aktieägare, 

potentiella investerare samt intressenter som överväger att ingå affärsrelationer med bolaget. 

Det har bortsetts från intressenter som potentiella medarbetare samt kunder som köper/nyttjar 
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bolagets tjänster/produkter då dessa inte är relevanta för studiens frågeställning. I nedanstående 

textstycke följer ett exempel på ett citat ur ett VD-brev där kategorin har urskilts:  

 

“Jag ser betydande värden i båda tillgångarna vid rådande guldpris och jag ser därför med stor 

tillförsikt på Bolagets möjligheter att skapa aktieägarvärde framöver.” (Lappland Goldminers 

2011) 

 
4.1.3 Marknaden 

Kategorin marknaden kopplas till information som signalerar att marknaden som oberoende 

faktor har påverkat bolaget på ett eller annat sätt. Koder som har kopplats till kategorin marknad 

är bland annat marknadsförhållanden, konkurrensfördelar samt branschproblem. 

I nedanstående textstycke följer ett exempel på ett citat ur ett VD-brev där kategorin har 

urskilts:  

 

“ [...] vi har vidtagit åtgärder för att hantera såväl finanskrisens inverkan som NGM´s indragna 

börstillstånd.“ (Panaxia 2008) 

 

4.1.4 Optimism om framtiden  

Kategorin optimism om framtiden innebär att VD:n signalerar information vilken syftar på att 

det kommer att gå bra för bolaget i framtiden. Koder vilka kan kopplas till kategorin är bland 

annat positiv framtidssyn, affärsmöjligheter och strategi. I nedanstående textstycke 

framkommer ett citat där kategorin optimism om framtiden har applicerats:  

 

“Då merparten av dessa nya mineraliseringar ännu bara undersökts i mindre omfattning hyser 

jag gott hopp om att Bolaget under 2014 ska nå en mineralreserv motsvarande fem års 

produktion. “ (Lappland Goldminers 2012) 

 

4.1.5 Strategiska planer  

Till kategorin strategiska planer kopplas information i VD-brevet som på något sätt signalerar 

bolagets strategi. Exempelvis strategiska beslut som har tagits eller om bolaget uttryckligen bytt 

strategi eller talar om bolagets strategi för att nå olika mål. I nedanstående stycke följer ett 

exempel på ett citat ur ett VD-brev där kategorin har urskilts:  
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“In order to continue building a business that delivers sustainable, profitable growth, we have 

refined our strategy to focus on [...]” (Carillion 2016) 

 
4.1.6 Tillväxt  

Kategorin tillväxt appliceras på textstycken där VD:n förmedlar information som indikerar på 

tillväxt i bolaget. Det kan handla om att bolaget har expanderats till nya marknader eller att 

bolaget har vuxit lönsamhetsmässigt. I nedanstående stycke följer ett exempel på ett citat ur ett 

VD-brev där kategorin har urskilts:  

 

“At the same time, we have successfully developed and strengthened our positions in new and 

existing markets that offer good opportunities for growth.” (Carillion 2013) 

 

4.1.7 Överhängande förluster  

Kategorin överhängande förluster innefattar bland annat koderna nedslående år, nedskärningar 

och negativt resultat. Kategorin appliceras på textstycken i VD-breven vilka indikerar på att det 

har gått sämre för bolagens verksamhet. Utöver bolagets negativa finansiella resultat inkluderas 

i temat överhängande förluster även information som tyder på att bolaget inte har utvecklats 

som planerat, att bolaget upprättat negativa kalkyler, nedskärningar av verksamheten samt 

förluster i övriga dotter/syster bolag. I nedanstående stycke följer ett exempel på ett textstycke 

i ett VD-brev där kategorin har signalerats:  

 

“Vår satsning i Litauen har dock inte utvecklats som vi hoppats. Sedan i höstas har vi satsat 

resurser för att skapa stabilitet och därmed förbättra resultatet.” (Panaxia 2011) 

 
4.2 Sammanställning av bolagen 
4.2.1 Artimplant AB 

Artimplant AB var ett börsnoterat biomaterialbolag som fokuserade på problemlösningar inom 

ortopedisk kirurgi. Bolaget registrerades 1991 och var en koncern bestående av ett svenskt 

moderbolag “Artimplant AB” och ett amerikanskt dotterbolag “Artimplant USA Inc” 

(Allabolag 2019). Artimplant AB försattes i konkurs den 1 augusti 2013. Den bakomliggande 

orsaken till bolagets obestånd är ett 50-tal stämningar från patienter i USA som uppges erhållit 

kroppsskador till följ av Artimplant produkter (SvD 2013).  
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Artimplant AB Antal VD-brev fram till konkurs 

 
5 4 3 2 1 

Försköning av årets resultat | | 
 

| || 

Förtroende  | ||||| ||| | || 

Marknaden |||| 
 

| 
 

||| 

Optimism om framtiden ||||| | |||| |||| |||| 
 

Strategiska planer  || ||||| ||||| ||||| | || 

Tillväxt | | 
   

Överhängande förluster  || 
 

||| || ||||| 
Tabell 4 sammanställning kategorier Artimplant AB 

Efter en sammanställning av VD-breven i Artimplant AB går det att konstatera att bolaget 

lägger stor vikt vid att signalera information om bolagets produkter. VD:n framhäver vilka 

egenskaper produkterna besitter samt vilka fördelar de medför för användaren. Artimplant AB 

erhöll årsredovisningar och VD-brev under vart och ett av de fem sista åren innan bolaget 

försattes i konkurs. Under hela den undersökta femårsperioden är VD-breven relativt 

kortfattade då samtliga VD-brev är utformade på två sidor. Utifrån tabellen går det utläsa att 

VD:n framhäver bolagets strategi i samtliga VD-brev. VD:n beskriver bland annat hur bolaget 

ska göra för att träda in på nya marknader och öka försäljningen. Utifrån samtliga kategorier i 

tabellen går det att fastslå att Artimplant AB lägger störst vikt vid att signalera bolagets 

strategiska planer i sina VD-brev. Fyra, tre samt två år innan bolagets konkurs signaleras 

kategorin mer frekvent än ett samt fem år innan konkursen. Vidare går det att konstatera att 

VD:n använder VD-brevet för att skapa förtroende gentemot läsaren, främst aktieägarna. VD:n 

framhäver bland annat de positiva resultaten som bolagets produkter medför samt hur bolaget 

kommer att öka försäljningen och maximera värdet för sina aktieägare.  

 

Tabellen visar att Artimplant AB:s VD är förhoppningsfull och optimistisk om bolagets framtid. 

Vidare visar tabellen att VD:n reducerar mängden signaler som tyder på optimism om framtiden 

ju närmare bolaget kommer konkursen. Året innan konkursen framkommer inga förhoppningar 

om framtiden. I VD-breven som upprättades fem, tre och ett år innan konkursen framkommer 

information som kan kopplas till kategorin marknaden. Fem år innan konkursen signalerade 

VD:n mer frekvent om marknaden än i de andra VD-breven. Med utgångspunkt i VD-brevet 

som upprättades fem år innan konkurs går det att notera att VD:n framhäver hur bolaget bland 
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annat kommer träda in på nya marknader, och hur de förhåller sig till andra bolag i branschen. 

Minst fokus läggs på att signalera om bolagets tillväxt vilket endast framkommer i VD-brevet 

som utfärdades fyra år innan konkursen. 

 

Året innan konkursen förskönar VD:n bolagets resultat flest gånger under femårsperioden. 

Detta kan bland annat innebära att VD:n framhäver bolagets affärsmöjligheter och förbättrade 

försäljningssiffror. VD-brevet som upprättades tre år innan konkursen är det enda som inte 

innehåller information vilken indikerar på att VD:n försöker försköna resultatet, detta kan bero 

på att VD-brevet utformades annorlunda det året. Slutligen visar tabellen på att VD:n signalerar 

om bolagets nedslående resultat och svårigheter. Denna information handlar dels om den 

negativa publiciteten som orsakats av felanvändningen av bolagets produkter samt att 

försäljningen inte har gått som planerat. Det är enbart i VD-brevet som upprättades fyra år innan 

konkursen som VD:n inte framhävde några överhängande förluster.  

 
4.2.2 Carillion Plc 

Carillion plc var Storbritanniens ledande supportservicebolag med en branschledande 

förmåga att leverera hållbara lösningar. Bolaget tillhandahöll tjänster för att skapa och hantera 

byggnader och infrastruktur, allt från projektfinansiering genom design och konstruktion till 

livslångt underhåll, anläggningshantering och lösningar för energieffektivitet. Carillion plc 

grundades 1999, var en stor koncern med över 30 000 anställda och var verksam på 

marknaden världen över men framförallt i Storbritannien, mellanöstern och Nordamerika 

(Carillion 2013). Bolagets likvida situation blev dock allt svagare med åren och efter en 

längre tids likviditetsproblem samt innehavande av höga nettoskulder ansökte bolaget om 

konkurs i början av januari 2018 (Dagens industri 2018).  
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Carillion plc Antal VD-brev fram till konkurs 

 
5 4 3 2 1 

Försköning av årets resultat || | | ||||| || 

Förtroende  ||||| ||| | ||||| || 
 

Marknaden || || 
 

|| | 

Optimism om framtiden ||| || 
 

|||| ||||| 

Strategiska planer  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| ||||| ||||| | 

Tillväxt |||| |||| 
   

Överhängande förluster  
    

||| 
Tabell 5 sammanställning kategorier Carillion 
 
I tabellen ovan visas frekvensen av kodningens kategorier i Carillion plc:s fem sista VD-brev 

innan bolaget försattes i konkurs. Carillion plc saknade årsredovisning sista året innan 

konkurs, varför de fem sista upprättade VD-breven innan bolaget försattes i konkurs istället 

undersöktes. Carillion plc hade samma VD i samtliga fem undersökta VD-brev. Nämnvärt är 

även att det femte VD-brevet innan bolagets konkurs, dvs. det undersökta VD-brevet längst 

från konkursen, är åtta sidor långt till skillnad från de andra som är två till fyra sidor långa. 

Det kan utläsas ur tabellen att den mest frekvent förekommande kategorin i samtliga 

undersökta VD-brev är bolagets strategiska planer. Kategorin signaleras flertalet gånger i 

samtliga VD-brev men flest gånger i det sista VD-brevet innan konkurs och näst flest gånger i 

VD-brevet längst från bolagets konkurs. När VD:n framhäver bolagets strategiska planer 

belyser VD:n planer vilka handlar om omstrukturering av verksamheten samt om strategin för 

att bli starkare igen vilket gjordes allt mer frekvent i det sista upprättade VD-brevet. Eftersom 

VD-brevet längst från bolagets konkurs är betydligt längre än de andra kan mängden gånger 

som kategorin signaleras antas vara en mindre andel av det totala VD-brevet vilket gör att 

mängden information som signalerar bolaget strategiska planer kan anses öka ju närmare 

konkurs bolaget kommer.  

 

I det sista VD-brevet som upprättades innan bolaget försattes i konkurs signalerade VD:n om 

överhängande förluster vilket även var det enda undersökta VD-brevet där VD:n framhävde 

att det gick sämre för bolaget. Kategorin signaleras främst genom information om 

nedskärningar. Detta samtidigt som tillväxt endast signaleras i de två VD-breven längst 

från bolagets konkurs och ingenting alls i någon av VD-breven närmare konkurs. Tillväxt 
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signaleras främst genom information kring utökning till nya marknader samt länder eller 

expansion på redan befintliga marknader. Det går vidare att utläsa ur tabellen att VD:n 

förskönar bolagets resultat i samtliga VD-brev. Det signaleras en till två gånger i alla VD-

brev förutom i det näst sista upprättade VD-brevet innan konkursen som innehåller mer 

försköningar av resultatet. På samma sätt signalerar VD:n optimism om framtiden i samtliga 

VD-brev förutom i det tredje sista upprättade VD-brevet. I de två sista upprättade VD-breven 

innan konkurs kan en ökning skådas. Information som kunde kopplas till marknaden framkom 

även den i samtliga VD-brev i liknande omfattning, förutom i det tredje sista upprättade VD-

brevet innan bolaget försattes i konkurs. Kategorin signaleras främst genom att VD:n lyfter 

fram utmanande marknadsförhållanden. Till sist signalerar VD:n information som kan 

kopplas till kategorin förtroende i alla VD-brev med undantag för det sista upprättade VD-

brevet innan bolagets konkurs. I det femte samt tredje senast upprättade VD-brevet signaleras 

mer information som kan kopplas till förtroende än i övriga VD-brev. Kategorin signaleras 

bland annat genom att VD:n framhäver information som visar på att bolaget är ledande på 

marknaden. 

 
4.2.3 Lappland Goldminers AB 

Lappland Goldminers AB var ett svenskt, börsnoterat bolag som avsåg att öppna Europas 

största guldgruvor i Lycksele och Fäboliden. Bolaget marknadsförde sig kraftigt mot 

småsparare och institutioner, vilket medförde att stora summor pengar investerades i bolaget. 

Lappland Goldminers AB registrerades 1997 och försattes i konkurs den 3 april 2014 

(Allabolag 2019 & Skatteverket 2019). Bakgrunden till att bolaget försattes i konkurs är att 

guldhalten i gruvorna visade sig vara för låg, vilket ledde till att det inte fanns förutsättningar 

för emissioner som skulle dra in kapital till bolaget (SvD 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Lappland Goldminers AB  Antal VD-brev fram till konkurs  
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5 4 3 2 1 

Försköning av årets resultat 
 

|| 
 

| || 

Förtroende  | 
  

||| || 

Marknaden || 
 

|| | | 

Optimism om framtiden ||| || ||||| ||||| | 

Strategiska planer  |||| ||| | ||| |||| 

Tillväxt | || | 
  

Överhängande förluster  
 

| ||| | |||| 
Tabell 6 sammanställning kategorier Lappland Goldminers AB 
 
Efter en sammanställning av Lappland Goldminers AB:s VD:brev går det konstatera att VD:n 

lägger stor vikt vid att presentera information om bolagets olika gruvor i samtliga VD-brev. 

Lappland Goldminers AB var ett av bolagen som saknade årsredovisning sista året, således 

undersöktes de fem sista upprättade VD-breven för detta bolag. Det sista VD-brevet som 

bolaget upprättade var kortare till skillnad från resterande VD-brev. Utifrån ovanstående tabell 

går det utläsa att VD:n presenterar bolagets strategiska planer i samtliga VD-brev samt att han 

är optimistisk om framtiden. Vidare går det konstatera att VD:n lade störst vikt vid att presentera 

bolagets strategiska planer i det sista VD-brevet som upprättades innan bolaget försattes i 

konkurs. Baserat på VD-breven för Lappland Goldminers AB omfattar strategin bland annat 

information om hur bolagets ska uppdatera sin lönsamhetsstudie samt hur bolaget tänker göra 

med de olika gruvorna, om gruvorna ska avvecklas eller vidareutvecklas.  

 

I det näst sista VD-brevet som upprättades började VD:n signalera information vilken syftar till 

att inge förtroende gentemot läsaren, detta förekommer även i det sista VD-brevet som 

upprättades. Förtroende framkommer dels genom att VD:n tror på goda möjligheter för att öka 

guldproduktionen samt hur bolaget kommer att komma att skapa värde för aktieägarna. I 

samtliga VD-brev med undantag för det fjärde sista upprättade VD-brevet återfinns information 

om marknaden som bolaget är verksam på. Här visar VD:n bland annat på det rådande 

guldpriset och bolagets konkurrenssituation i branschen. Tabellen visar på att VD:n lade stort 

fokus vid att framhäva förhoppningar om framtiden, vilket förekom som mest frekvent i det 

andra samt tredje senast upprättade VD-brevet. Vidare går det utläsa att signaler om optimism 

beträffande bolagets framtid reducerades kraftigt i det sista VD-brevet.  
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Baserat på tabellen går det att utläsa i VD-breven att information som kopplas till tillväxt 

presenteras sporadiskt då det enbart framkommer i begränsad omfattning i tre VD-brev. I 

samtliga VD-brev med undantag för det första VD-brevet finns det indikationer på att VD:n 

tenderar att försköna bolagets resultat. Slutligen går det att konstatera att läsaren av VD-breven 

även blir informerad om att verksamheten har stött på många svårigheter exempelvis i 

guldproduktionen. Det sista upprättade VD-brevet, två år innan konkursen blev ett faktum att 

bolaget ökade mängden information om bolagets överhängande förluster.  

 
4.2.4 Panaxia AB 

Panaxia AB var en svensk koncern som bestod av ett moderbolag och fem dotterbolag. 

Koncernen var en ledande aktör i Sverige beträffande säkra värdetransporter och hantering av 

värdesaker (Panaxia AB 2011 s.5). Bolaget blev börsnoterat 2006 och ansökte om konkurs den 

5 september 2012 (Allabolag 2019). Den bakomliggande orsaken till detta var att bolaget inte 

kunde betala kunderna då stora summor saknades i bolaget. Det uppdagades senare att 

ekonomiska oegentligheter hade föregåtts i bolaget av bolagets tidigare chefer (Expressen 

2013).  

Panaxia AB Antal VD-brev fram till konkurs  

 
5 4 3 2 1 

Försköning av årets resultat 
  

| | ||| 

Förtroende  | | 
   

Marknaden || || 
 

| 
 

Optimism om framtiden | 
 

|| | ||| 

Strategiska planer  ||| ||||| ||| ||||| |||| 

Tillväxt || 
 

| 
  

Överhängande förluster  | | || |||| || 
Tabell 7 sammanställning kategorier Panaxia AB 
 
Panaxia AB:s VD-brev är korta och koncisa och består under samtliga år av endast en sida. 

Bolaget erhöll årsredovisningar och VD-brev under vart och ett av de fem sista åren innan 

bolaget försattes i konkurs. Baserat på tabellen går det att utläsa att bolagets VD lägger störst 

vikt vid att presentera information som kan appliceras under kategorierna strategiska planer och 

överhängande förluster. Överhängande förluster signalerar bolaget bland annat genom att VD:n 

uttryckligen informerar om ett sämre resultat eller att nedskärningar har behövt göras i 



 
 
 

33  
                                                                                                                                                                    
 

verksamheten. Strategi signaler bolaget främst genom att VD:n informerar om strategiska 

beslut som tagits under året samt information om framtidsplaner och strategi för tillväxt. 

Mängden information som signalerar bolagets strategi är relativt jämnt fördelat över åren men 

signaleras mest frekvent fyra och två år innan konkurs. Vidare visar tabellen att VD:n endast 

signalerar information som kan kopplas till förtroende och marknad i VD-breven fem och fyra 

år innan konkursen i begränsad omfattning. Information om marknaden behandlar bland annat 

nya lagkrav på marknaden som påverkat bolaget samt oberoende händelser som påverkat 

marknaden likt finanskrisens inverkan.  

I det sista upprättade VD-brevet innan bolaget försattes i konkurs går det att utläsa att 

information som signalerar optimism om framtiden ökar. Detta till skillnad från tidigare år där 

mängden information som har kunnat kopplas till denna kategori har varit begränsad. Denna 

kategori förmedlas främst genom att VD:n förmedlar en positiv framtidssyn bland annat genom 

att framhäva framtida affärsmöjligheter. På samma sätt har information som signalerar 

försköning av årets resultat varit begränsad och förekommer endast ett fåtal gånger i de tre sista 

upprättade VD-breven innan bolaget försattes i konkurs. En ökning av kategorin kan dock 

skådas i det sista upprättade VD-brevet. Således kan en ökning av försköning av årets resultat 

urskiljas de närmaste åren innan konkurs.  

Under hela femårsperioden signalerade Panaxia AB:s VD information som faller in under 

kategorin överhängande förluster. Två år innan konkursen ökade denna typ av information i 

VD-brevet. Det går även att utläsa att det näst sista VD-brevet innan bolaget försattes i konkurs 

innehåller mer information om överhängande förluster än i det sista VD-brevet innan konkursen 

samtidigt som information som förskönar årets resultat förekommer endast en gång i det näst 

sista VD-brevet innan konkursen och ökar till att det förekommer tre gånger i det sista VD-

brevet innan bolaget försattes i konkurs. 

4.2.5 Thomas Cook A/S 

Thomas Cook Group plc var en brittiskt världsledande resekoncern (Thomas Cook 2018). 

Thomas Cook Group plc bildades 2007 genom en sammanslagning av Thomas Cook AG och 

MyTravel Group plc. 2013 blev även Thomas Cook Airlines UK, Belgium och Scandinavia en 

del av Thomas Cook Group plc (Hotel Nicolle 2019). Den 23 september 2019 försattes bolaget i 

konkurs efter långvariga ekonomiska problem (SVT 2019). 
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Thomas Cook Group plc Antal VD-brev fram till konkurs  

 
5 4 3 2 1 

Försköning av årets resultat || || || ||| || 

Förtroende  ||| || | ||| | 

Marknaden | | ||| | | 

Optimism om framtiden |||| | ||| ||| ||||| 

Strategiska planer  ||| |||| |||| |||| || 

Tillväxt | | | | | 

Överhängande förluster  
    

||| 
Tabell 8 sammanställning kategorier Thomas Cook A/S 
Efter en sammanställning av bolaget Thomas Cook Group plc kan det konstateras att VD-

breven är väl utfyllda samt utförliga då samtliga VD-brev i sidantal är mellan två till sju sidor 

långa. Baserat på tabellen kan det fastställas att bolagets VD lägger störst vikt vid att 

kommunicera strategiska planer och presenterar olika tillvägagångssätt för att uppnå bolagets 

uppsatta mål. Mängden information som kan kategoriseras till strategiska planer kan 

konstateras likvärdig samtliga år, bortsett från sista året innan konkurs där information om 

bolagets strategiska planer minskar. Vidare kan utläsas att bolaget är optimistiska om framtiden, 

då VD:n i alla fem VD-breven i någon form har signalerat hoppfullhet om bolagets framtid. 

Bolagets VD är mest optimistisk om framtiden fem år innan konkurs då bolaget genomförde 

övergripande strategiska förändringar, samt sista året innan konkurs. Det kan även konstateras 

att optimism om framtiden ökar ju närmare konkurs bolaget befinner sig, med undantag för det 

femte året innan konkurs då bolaget genomförde den strategiska förändringen. Information som 

signalerar förtroende återfinns i samtliga VD-brev, det kan även konstateras att frekvensen 

minskar sista året innan konkurs. Minst fokus lades på information rörande överhängande 

förluster som endast nämns i det sista VD-brevet innan bolagets konkurs, då hela tre gånger. 

Information beträffande marknaden samt tillväxt återfinns i ringa mängd i samtliga VD-brev 

innan konkurs. Slutligen visar tabellen att VD:n förskönar årets resultat i samtliga VD-brev 

innan bolaget försätts i konkurs, dock minskar mängden information som förskönar bolagets 

resultat sista året innan konkursen. 

 
5. Analys 
 
5.1 Analys av kategorier kopplat till teori, syfte och frågeställning 
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Med hjälp av signalteorin syftar analysen till att besvara studiens frågeställning “Hur 

förändras innehållet i noterade bolags VD-brev genom vad VD:n väljer att signalera när 

bolaget närmar sig en konkurs?”. Analysen bygger på en sammanställning av studiens empiri 

som med grund i signalteorin och tidigare forskning kommer öka förståelsen för hur 

innehållet förändras i VD-brev inför en konkurs. Analysen är följaktligen disponerad utifrån 

studiens kategorier vilka likt tidigare nämnt är sju av Bournois och Points (2006) nio 

definierade teman vilka ofta förekommer i VD-brev; försköning av årets resultat, förtroende, 

marknaden, optimism om framtiden, strategiska planer, tillväxt och överhängande förluster.  

 

5.1.1 Försköning av årets resultat 

Information vilken kan appliceras under kategorin försköning av årets resultat förväntades 

med grund i signalteorin öka ju närmare konkurs bolaget befinner sig. Antagandet grundar sig 

i vad som tidigare skrivits av Connelly et al (2011), att bolag eftersträvar att signalera positiv 

information framför negativ vilket således kan tänkas leda till att bolag tenderar att försköna 

resultatet. Även tidigare forskning tyder på att försköning av årets resultat bör öka i takt med 

konkurs. Detta eftersom bolag vilka presterat sämre tenderar att försköna resultatet till bättre 

än vad verkligheten visar samt riktar fokus från resultatet (Amernic & Craig s.46 2006; 

Thomas 1997). Författarna framhävde även att bolag vilka genererat ofördelaktiga resultat 

ofta lägger större vikt vid att presentera föregående års resultat än den nuvarande situationen 

samt framtiden.  

 

Utifrån den insamlade empirin bekräftas vad Amernic och Craig (2006) fastställde i sin 

studie. Frekvensen av empiri som inkluderas i kategorin försköning av årets resultat kan anses 

öka ju närmare konkurs bolaget befinner sig. Bolagen som lade störst vikt vid att försköna 

årets resultat är Thomas Cook Group plc samt Carillion plc. Artimplant AB, Lappland 

Goldminers AB samt Panaxia AB presenterade information som förskönade resultatet i 

relativt ringa mängd i samtliga VD-brev som studerats. Totalt för samtliga bolag var under de 

första tre VD-breven räknat längst från konkurs förekomsten av information som 

kategoriseras till försköning av årets resultat relativt låg och nämndes enbart fem respektive 

sex gånger för samtliga fem bolag. I de två sista VD-breven innan konkurs förskönades årets 

resultat totalt elva gånger och berördes av samtliga bolag. Således förskönades årets resultat 

främst i det sista samt näst sista VD-brevet som upprättades. I de sista VD-breven förskönade 

samtliga bolag årets resultat.  
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Utifrån Bournois och Points (2006 s.46) studie ansågs försköning av årets resultat leda till att 

information utelämnades i VD-brev vilket leder till informationsassymmetri. Detta eftersom 

informationsassymmetri innebär att olika parter har tillgång till olika information (Stiglitz 

2002 s.469) samt att det är mer gynnsamt för bolag som har presterat sämre att undanhålla 

den sanna kvalitén från omvärlden (Kirmani och Rao 2000). Således kunde detta indikera på 

att mängden informationsassymmetri och mängden försköning av årets resultat förväntades 

öka i takt med att konkursen närmar sig. Även i detta sammanhang kan det konstateras att 

signalteorin och den tidigare forskning som denna studie bygger på bekräftades. Ju närmare 

konkurs bolagen befinner sig samtidigt som mängden försköning av årets resultat ökar kan det 

konstateras att även informationsasymmetrin ökar. Bolagen väljer likt ovan nämnt att 

presentera den information som bäst gynnar verksamheten då det anses vara mer fördelaktigt 

snarare än att presentera den sanna kvalitén för omvärlden.  

5.1.2 Förtroende 

Kategorin förtroende har applicerats på textstycken vilka syftar på att VD:n strävar efter att 

inge förtroende gentemot läsaren. Med utgångspunkt i signalteorin kan förtroendefrämjande 

information i VD-breven förväntas öka i takt med ökade ekonomiska svårigheter. Detta för att 

förtroende kan komma att förmedlas genom att VD:n framhäver positiv information. Enligt 

signalteorin fokuserar avsändaren av informationen i svårare tider främst på att delge positiv 

information och framhäva de positiva signalerna för att stärka sitt anseende (Connelly et al 

2011). Ytterligare argument för att förtroendefrämjande information kan förväntas öka i 

samband med ekonomiska svårigheter är att VD:n kan formulera förtroende genom att 

framhäva tidigare års resultat. Detta i enlighet med Kohut och Segars (1992 s.8) som menar 

att lågpresterande bolag fokuserar mer på tidigare händelser vilket leder till en ökad mängd 

tillbakablickar i sämre tider.  

 

Utifrån en sammanställning av samtliga bolags frekvenser i empirin går det utläsa en 

avtagande mängd förtroendefrämjande information i VD-breven i takt med att bolagen närmar 

sig konkurs. Carillion plc är det bolag som signalerar förtroendefrämjande information mest 

frekvent av samtliga bolag, främst i VD-brevet längst från konkurs i undersökningsperioden. 

Thomas Cook Group plc likt Carillion plc reducerade mängden förtroendefrämjande 

information i takt med att bolaget närmade sig konkurs, likaså Artimplant AB minskade 

mängden förtroendefrämjande information med undantag från VD-brevet längst från konkurs 

som undersöktes i vilket det enbart nämndes en enstaka gång. I Panaxia AB:s VD-brev går det 
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endast att urskilja signaler vilka kan appliceras under förtroende en gång vardera i de två VD-

breven längst från konkurs, i de tre sista VD-breven innan konkursen återfinns inga tecken 

som signalerar förtroende.  

 

Bolagen reducerar sammanfattningsvis den förtroendefrämjande informationen i takt med att 

bolagen närmar sig konkursen, på så vis följs inte resonemangen utifrån ovanstående stycke, 

att med utgångspunkt i signalteorin tenderar förtroendefrämjande information öka. Vidare 

stärker inte denna studies resultat signalteorin med undantag för Lappland Goldminers AB 

som till skillnad från resterande bolag nämnde förtroendefrämjande information mest frekvent 

i de två sista upprättade VD-breven.  

 

5.1.3 Marknaden  

Marknaden är en kategori som i studien ansågs utgöra en oberoende faktor i form av 

omvärldshändelser på marknaden som på något vis påverkar bolaget. Enligt vad Connelly et al 

(2011) skriver om signalteorin kan marknaden utgöra en kategori som påverkar mängden 

information i VD-brevet då VD:n kan tänkas använda information om marknaden i de fall VD:n 

strävar efter att översvämma läsaren med information. Vidare kan detta leda till att VD:n i 

sämre tider kan välja att signalera ett överflöd av information om marknaden för att rikta fokus 

från de negativa resultaten och således beskylla nederlag på marknaden. Information om 

marknaden i sämre tider kan även förväntas öka då bolag med hög anpassningsförmåga till 

dynamiska marknader tenderar att generera konkurrensfördelar (Bruni & Verona 2009 s.102). 

Således kan bolag som har konkurrensfördelar välja att framhäva dessa i sämre tider.  

 

Frekvensen för kategorin marknad är generellt låg för samtliga bolag under hela 

undersökningsperioden. Bolagen inkluderar enbart information om marknaden ett fåtal gånger 

och i somliga VD-brev utesluts denna typ av information helt. Vid en sammanslagning av 

samtliga bolag kan urskiljas att frekvensen var som högst i VD-brevet längst från konkursen i 

undersökningsperioden och som lägst i det sista VD-brevet innan konkursen. Utifrån 

sammanställningen går det även att urskilja en trend, med undantag för det tredje sista VD-

brevet innan konkurs, att mängden information om marknaden reduceras i takt med att 

konkursen närmar sig. Dock går detta inte att urskilja om bolagen analyseras separat. Av denna 

anledning kan slutsatser kring denna kategori bli missvisande att dra.  
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5.1.4 Optimism om framtiden 

Med stöd i signalteorin befarades att ju närmare konkurs bolagen befinner sig skulle 

information kategoriserad till optimism om framtiden öka. Att denna ökning befarades grundas 

likt ovan nämnt på att bolagen strävar efter att återspegla en så positiv bild av bolaget som 

möjligt. Vidare kan en ökning av optimism om framtiden förväntas leda till att 

informationsasymmetrin ökar mellan avsändaren och mottagaren av informationen. Detta då 

avsändaren och mottagaren av informationen har olika incitament som leder till att avsändaren 

kan finna incitament att signalera inkorrekt information till mottagaren för att därigenom 

gynnas (Bird & Smith 2005). VD:n kan således välja att överskatta bolagets ställning och på så 

vis sända felaktiga signaler till omvärlden.  

 

Efter en sammanställning av den insamlade empirin kan det konstateras att optimism om 

framtiden generellt är en kategori som frekvent återkommer i VD-breven. Således bekräftas 

Connelly et al (2011 s.45) påstående att bolag enligt signalteorin eftersträvar att frambringa en 

positiv bild av bolaget. Det kan utläsas att VD:n i samtliga bolag signalerar optimism om 

framtiden i det femte, VD-brevet längst från konkurs, tredje och näst sista VD-brevet innan 

konkurs. Frekvensen av uttalanden som kan appliceras under kategorin optimism om framtiden 

var som högst i det femte och näst sista VD-breven innan konkursen. Vid en detaljerad analys 

på bolagsnivå kan konstateras att förhoppningar om framtiden ökar i bolagen Thomas Cook 

Group plc och Panaxia AB i takt med att konkursen närmar sig. Även i bolaget Carillion plc 

kan utläsas att optimism om framtiden ökar då VD:n är som mest optimistisk i det sista, samt 

näst sista VD-brevet som upprättades innan konkurs. I dessa tre bolag bekräftas således vad 

som tidigare skrivits av Kohut och Segars (1992) samt Clatworthy och Jones (2006) att genom 

belysning av bolagets framtida möjligheter framför ekonomiska svårigheterna främjar bolaget 

för att uppfattas positivt av allmänheten samt att bolag vid ekonomiskt svåra tider kommer att 

överskatta positiv och underskatta negativ information om bolaget.  

 

Artimplant AB framhäver förhoppningar om framtiden i samtliga VD brev med undantag för 

det sista VD-brevet som upprättades innan bolgets konkurs där VD:n inte signalerar optimism 

någon gång. Lappland Goldminers AB signalerar mest optimism om framtiden i VD-breven tre 

samt två år innan konkurs, men optimismen avtar markant i det sist upprättade VD-brevet. I 

dessa två bolag kan det följaktligen inte fastställas att VD:n signalerar mer optimism om 

framtiden ju sämre bolaget presterar.  
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5.1.5 Strategiska planer 

Kategorin strategiska planer har applicerats på textstycken vilka omfattar signaler som handlar 

om bolagets strategi för att bland annat öka sin försäljning, nå mål samt expandera sitt 

marknadsomfång. Efter en sammanställning av bolagens frekvenser för respektive kategori kan 

konstateras att strategiska planer var en av kategorierna vilken återkom i högst grad i VD-

breven under undersökningsperioden. Vidare framhävde bolagens VD:ar strategin minst en 

gång per VD-brev. Enligt Bournois och Point (2006) är temat strategiska planer återkommande 

i VD-brev vilket vidare styrks av denna studies resultat.   

 

Utifrån signalteorin finns det incitament att bolagens VD skulle öka informationen om bolagets 

strategi i takt med att bolagen presterar sämre. Detta kan förklaras utifrån begreppet “signal-

ärlighet” vilket beskrivs likt signalens trovärdighet och tydlighet av Connelly et al (2011). Om 

bolag återkommande byter strategi kan det vara en indikation på att signalerna är otydliga 

(Erman & Swait 1993 s.152). Otydliga signaler reducerar signalernas trovärdighet och 

användbarhet samt utgör ett tecken på att signalerna inte stämmer överens med verkligheten 

(Connelly et al 2011). Författarna framhäver vidare att bolag vilka presterar sämre tenderar att 

undanhålla information från externa intressenter och att ett sätt kan vara att vilseleda 

mottagaren. Med utgångspunkt i signalteorin kunde det således förväntas att VD:n skulle 

komma att öka mängden information om strategi när det börjar gå sämre för bolaget.  

 

Utifrån den insamlade empirin går det inte urskilja någon tydlig trend på att mängden 

information om strategi tenderar att öka i takt med att bolagen närmar sig konkurs. Samtliga 

bolag presenterar information om bolagets strategi men till olika grad och Carillion plc var det 

bolag som lade störst vikt vid att presentera strategi i sina VD-brev. Utifrån tabell fem vilken 

visar Carillion plc:s sammanställning av kategorierna går det utläsa att VD:n signalerade mest 

frekvent om bolagets strategi i det första samt sista VD-brevet i undersökningsperioden. Med 

undantag för det första VD-brevet i undersökningsperioden går det urskilja en ökning av 

signalerna i takt med att bolaget närmade sig konkursen, vidare är det nämnvärt att notera att 

detta VD-brev var utformat på åtta sidor till skillnad från resterande VD-brev vilka enbart var 

två till fyra sidor. Detta kan vara en förklarande faktor till att frekvensen var relativt hög i detta 

VD-brev. Studiens empiri beträffande Carillion plc stödjer följaktligen Connelly et als (2011) 

antagande om att bolag vilka presterar sämre tenderar öka informationen om sin strategi.  
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Thomas Cook Group plc, Panaxia AB, Lappland Goldminers AB och Artimplant AB håller en 

relativt jämn nivå i fördelningen av frekvenserna för strategin. Thomas Cook Group plc till 

skillnad från Carillion plc presenterade som minst information om bolagets strategi i det sista 

VD-brevet som upprättades, även Artimplant AB signalerade minst frekvent om strategin i det 

första samt sista upprättade VD-brevet. Utifrån empirin går det att utläsa att Lappland 

Goldminers AB hade en nedgång i det tredje sista upprättade VD-brevet. Att det inte går att 

utläsa någon markant ökning av mängden presenterad strategi kan således vara en indikation 

på att signalerna förhåller sig relativt tydliga och trovärdiga samt att VD:n inte strävar efter att 

vilseleda mottagaren (Connelly et al 2011). En förklaring till att bolagen istället minskar 

informationen om strategin kan vara att bolag vilka presterar sämre tenderar att minska 

mängden information samt öka informationsgapet eftersom bolagen inte är lika benägna att 

utge information i sämre tider. Detta för att signalteorin främst fokuserar på att delge positiva 

signaler för att stärka sitt anseende (Connelly et al 2011 s.44). Vidare menar Spence (1973) på 

att bolag bland annat lägger större vikt vid att utsända signaler som visar på bolagets styrkor i 

sämre tider.  

 

5.1.6 Tillväxt 

Avsändaren av signaler gör enligt signalteorin medvetna handlingar för att kommunicera 

positiv information med syfte att skapa en positiv bild av bolaget (Connelly et al 2011). Tillväxt 

kan likt tidigare nämnt handla om att bolaget har expanderats till nya marknader eller om att 

bolaget har vuxit lönsamhetsmässigt. Sambandet mellan tillväxt och positiv information 

grundar sig i att information som indikerar att bolaget ska expandera eller öka tillväxten kan 

förväntas skapa en positiv inverkan på bolagets intressenter vid investeringsbeslut. Vid sämre 

tider kan därför förväntas att VD:n lägger större vikt vid att framhäva information om bolagets 

tillväxt eftersom det bland annat är av betydelse om eventuella affärsförbindelser ska ingås 

vilket kan antas vara fördelaktigt i sämre tider.  

 

Studiens resultat i samtliga bolag visar att tillväxt signaleras främst i de två första VD-breven i 

undersökningsperioden och i begränsad omfattning när konkurs närmar sig, vilket skiljer sig 

från vad teorin förväntade sig. Carillion plc, Lappland Goldminers AB och Artimplant AB 

presenterar endast information som kan kopplas till tillväxt i de två första VD-breven i 

undersökningsperioden, och utesluts i resterande VD-brev närmare konkursen. Panaxia AB 
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signalerar mest information om tillväxt i VD-brevet som upprättades längst ifrån konkursen 

och enbart en gång i det tredje sista VD-brevet. Enligt Kohut och Segars (1992) vill bolag vilka 

har haft ett gynnsamt år framhäva de positiva resultaten samt en god framtidsutveckling i VD-

breven till skillnad från bolag vilka har haft ett sämre år. Detta kan följaktligen förklara varför 

tillväxt presenteras i VD-breven längre ifrån konkursen när bolagen fortfarande är 

framgångsrika. Kohut och Segars (1992) upptäckte vidare att bolag som har haft ett gynnsamt 

år var mer utförliga i sin presentation av goda nyheter vilket kan vara en ytterligare förklaring 

till varför information om tillväxt signaleras mer frekvent längre från konkursen.  

 

Thomas Cook Group plc är det enda bolaget som signalerar tillväxt en gång i vardera VD-brev. 

Ingen av resterande bolag presenterar information om tillväxt i de två sista VD-breven innan 

konkurs. Bortsett från Thomas Cook Group plc kan således en trend beaktas i de undersökta 

bolagen att information om tillväxt avtar ju närmare konkurs bolaget kommer. En förklaring 

till detta kan vidare vara att det kan vara kostsamt att signalera felaktiga signaler för bolaget 

och att signalens lönsamhet inte övervägde signalens kostnad (Connelly et al 2011 s.45). 

 

5.1.7 Överhängande förluster 

Enligt signalteorin kan information som signalerar överhängande förluster förväntas minska i 

sämre tider eftersom avsändaren fokuserar på att signalera positiv information för att skapa en 

positiv bild av bolaget även om verkligheten kanske ser annorlunda ut (Connelly et al 2011 

s.44; Thomas 1997). För att signalera en positiv bild av bolaget förväntas VD:n således undvika 

att signalera negativ information utifrån signalteorin. Information om överhängande förluster 

kan även förväntas minska av den anledningen att det är mer gynnsamt för bolag vilka har 

presterat sämre att undanhålla bolagets sanna kvalité (Kirmani & Rao 2000). Detta samtidigt 

som det är mer gynnsamt för bolag som går bättre att signalera bolagets sanna kvalité. Således 

tenderar bolag vilka är gynnsamma att framhäva överhängande förluster i större omfattning än 

bolag vilka presterar sämre. Vidare kan informationsasymmetrin mellan avsändaren och 

mottagaren förväntas öka i sämre tider då bolaget inte tjänar på att presentera den sanna kvalitén 

(Kirmani & Rao 2000).  

 

Vid en sammanställning av samtliga bolags frekvenser för kategorin överhängande förluster 

kan en markant ökning urskiljas i det sista VD-brevet innan konkurs vilket motsäger vad som 

förväntades utifrån teorin. Carillion plc och Thomas Cook Group plc presenterar information 
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om överhängande förluster enbart i det sista VD-brevet innan konkurs och utesluter kategorin 

helt i VD-breven längre från konkursen. En förklaring till detta kan i enlighet med Latsis och 

Repapis (2013 s.750–751) tänkas vara att bolagens VD undanhåller information beträffande 

överhängande förluster på bekostnad av den mottagande parten för att maximera sin 

ekonomiska vinning vilket benämns moral hazard. Då VD:n är avsändaren av informationen 

och avgör vilken information som ska delges kan negativa konsekvenser uppstå för mottagaren 

som kan leda till avsaknad av underlag för att fatta optimala beslut.   

 

Artimplant AB, Lappland Goldminers AB och Panaxia AB har gemensamt att de är svenska 

bolag. Alla tre presenterar överlag information som kan kopplas till överhängande förluster i 

samtliga undersökta VD-brev. Dock går det att urskilja en svag ökning i de tre sista upprättade 

VD-breven. Panaxia AB presenterar främst information om överhängande förluster i det näst 

sista VD-brevet och Lappland Goldminers AB och Artimplant AB signalerar kategorin mest 

frekvent i det sista VD-brevet innan konkurs. Således kan konstateras att samtliga bolag 

signalerar mest information om överhängande förluster i något av de tre sista VD-breven innan 

konkurs. Att de svenska bolagen presenterar information om överhängande förluster även i VD-

breven som är längre från konkursen skulle likt ovan kunna förklaras med att kostnaden för att 

sända ut felaktiga signaler var större än lönsamheten av densamma (Connelly et al 2011). Då 

samtliga bolag signalerar överhängande förluster i det sist upprättade VD-brevet innan 

konkursen kan det konstateras att VD-breven är ärligare än förväntat. Sammanfattningsvis 

går det utifrån samtliga bolags frekvenser att urskilja en positiv trend av mängden information 

vilken kan appliceras under kategorin överhängande förluster i takt med konkursen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Slutsatser 
 
Studiens syfte var att undersöka hur innehållet i noterade bolags VD-brev förändras, samt om 

det går att urskilja några trender i vad VD:n väljer att signalera i VD-brevet när bolaget 
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närmar sig en konkurs. För att besvara studiens frågeställning “Hur förändras innehållet i 

noterade bolags VD-brev genom vad VD:n väljer att signalera när bolaget närmar sig en 

konkurs?” studerades fem noterade bolag vilka har gått i konkurs och deras fem senast 

upprättade VD-brev. Studiens tillvägagångssätt var att genomföra en kvalitativ 

innehållsanalys där VD-breven kodats och kategoriserats utifrån sju återkommande teman i 

VD-brev. För att skapa en djupare förståelse för vad VD:n väljer att signalera till omvärlden 

inför en konkurs tillämpades signalteorin likt ett analysverktyg. Enligt signalteorin 

förväntades bolagen fokusera på att förmedla en gynnsam bild av bolaget, även i sämre tider.  

Efter en sammanställning av samtliga VD-brev kan det konstateras att kategorierna som 

återkom mest frekvent och i en relativt jämn omfattning i VD-breven är information som 

berör bolagets strategiska planer samt optimism om framtiden. Vidare kan det fastställas att 

signalerna i VD-breven åren innan bolagen försattes i konkurs generellt är ärligare än 

förväntat utifrån signalteorins grundantaganden. Med utgångspunkt i studiens analys går det 

att urskilja ett antal trender i hur innehållet i VD-breven förändras inför en konkurs. En 

kategori som utmärker sig är överhängande förluster vilken visar på en ökande trend i takt 

med att bolagen närmar sig konkurs. Kategorin signalerades främst i det sista VD-brevet som 

upprättades innan konkurs. En möjlig förklaring till detta kan vara att det ansågs mer kostsamt 

än lönsamt att undanhålla bolagets sanna ekonomiska ställning. Tillväxt är ytterligare en 

kategori vilken visade på en svag trend efter en sammanställning av de undersökta bolagen. 

Trenden som går att urskilja är att mängden information om tillväxt reducerades i bolagens 

VD-breven i takt med att konkursen närmade sig. Även detta kan förklaras med att det är 

kostsamt att sända ut felaktiga signaler samt att bolagen ställt signalens kostnad mot dess 

lönsamhet. 

Information om marknaden i VD-breven förändrades i begränsad omfattning i takt med att 

bolagen närmade sig konkurs. I början av perioden var frekvensen högre i motsats till slutet 

av perioden då information om tillväxt minskade. Förtroendefrämjande information i VD-

breven förekom likt marknaden i allt större omfattning i början av perioden för att sedan 

minska och förhålla sig relativt jämn. En ytterligare kategori som förhöll sig relativt jämn 

över perioden är försköning av årets resultat. Utifrån teorin förväntades denna kategori öka i 

takt med att bolagen närmade sig konkurs men utifrån studiens resultat går det inte att urskilja 

någon tydlig positiv trend. Empirin visade på en ökning i de två sista VD-breven som 

upprättades, vilket skiljer sig från bland annat kategorierna förtroende och marknad som båda 
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minskade. Detta kan följaktligen bero på att bolagen lägger större vikt vid att presentera 

information som framhäver bolagets styrkor och genererar en positiv bild av bolaget när det 

går sämre för bolagen.  

Studiens utgångspunkt var att utöka förståelsen för om VD-brevet kan vara en källa till att 

förutse en konkurs. Med hänsyn till detta kan en slutsats dras att den kategori där det går att 

urskilja en tydlig trend som kan tyda på ett varningstecken för potentiella investerare är 

information om överhängande förluster. Även om det går att utläsa mindre förändringar och 

svaga trender i övriga kategorier i vad VD:n väljer att signalera inför en konkurs går det inte 

konstatera några större förändringar vilka kan tyda på att bolaget står inför en konkurs. Ett 

faktum är dock att kategorin tillväxt signaleras i VD-brevet längst från konkurs i samtliga 

undersökta bolag och ingenting i de två sista upprättade VD-breven innan konkurs för 

samtliga undersökningsobjekt förutom ett. Även då frekvensen av denna kategori är lägre för 

samtliga bolag och trenden därmed är svagare skulle denna trend kunna vara värd att betrakta 

som ett varningstecken. 

Då studiens resultat som indikerar på tydliga förändringar samt trender i VD-breven åren 

innan konkurs är begränsad, blir bidraget till den befintliga forskningen således vag. Studien 

bidrar följaktligen inte till en utökad förståelse för om VD-brevet kan utgöra en källa till att 

förutse en konkurs. Detta grundas i att av samtliga kategorier som undersöktes var det enbart 

överhängande förluster som visade på en tydligt ökande trend i takt med att bolagen närmar 

sig konkurs. Denna tendens bör dock även visas i övriga delar av årsredovisningen, vilket gör 

att VD:n inte skulle gynnas av att undanhålla information om överhängande förluster i sämre 

tider. Vidare var tillväxt en kategori som visade på en negativ utveckling, men då dessa 

frekvenser inte var tillräckligt framträdande kunde en trend således inte fastställas. Något som 

däremot går att konstatera är att vissa av Bournois och Points (2006) teman är återkommande 

i VD-brev även för konkursbolag vilka är stationerade i olika länder och inte enbart i franska 

VD-brev. Detta med grund i studiens empiri och kodningsschema som visade på 

återkommande frekvenser för samtliga kategorier.  

Eftersom studiens resultat är för diffust för att kartlägga trender samt förändringar i VD-

breven inför en konkurs hos noterade bolag och fungera likt ett hjälpmedel för bolagets 

intressenter att förutspå en konkurs, föreslås alternativa sätt att angripa problemet. Ett 

alternativ är att undersöka VD-brev vilka är upprättade av noterade bolag som har gått i 

konkurs samt noterade bolag vilka lever vidare och presterar väl. Detta för att jämföra om det 
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återfinns några likheter och skillnader mellan bolagens VD-brev samt om det finns några 

trender som är gemensamma för bolagen vilka har gått i konkurs. Ytterligare ett alternativ för 

att angripa problemet är att göra en studie vilken inkluderar ett större antal bolags VD-brev 

samt omfattar en längre tidsperiod. Genom att studera ett större antal bolags VD-brev 

utvidgas möjligheterna till att hitta förändringar och trender samt erhålla en allt mer generell 

slutsats som utökar förståelsen och bidrar med fler slutsatser med högre grad av reliabilitet. 

Detta hade således varit ett säkrare alternativ för studien för att erhålla ett mer tillförlitligt 

resultat. Då information beträffande kategorin tillväxt hade en tendens att reduceras i takt med 

att bolagen närmade sig konkurs skulle ett större urval av undersökningsobjekt vara ett sätt för 

att konstatera denna trend. Ett sista alternativ att angripa undersökningsområdet är att studera 

VD-brev inom en och samma bransch och inte utgå från Bournois och Points (2006) teman. 

Detta för att inkludera kategorier vilka utesluts från Bournois och Points (2006) teman men 

som återfinns vid granskning av VD-brevens centrala innebörd.  
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