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Sammanfattning 

Det har visats genom tidigare studier att på det sättet företag förklarar resultat i sina 

årsredovisningar inte är helt trovärdigt, då företagsledningen är partisk när de ger förklaringar 

till resultaten för att skapa en positiv bild av företaget. Vår studie grundar sig på att undersöka 

detta fenomen i telekombranschen i Sverige. Turbulenta marknadsförhållanden med bland 

annat avregleringar av monopol för fast telefoni och en enorm teknisk utveckling som lett till 

att ökad konkurrens ligger bakom varför det är av intresse att studera den branschen. Som 

utgångspunkt i vår studie används attributionsteorin, en teori som behandlar hur människor 

förklarar beteenden och händelser av dem själva eller andra. Inom teorin uppmärksammas en 

partiskhet som innebär att företag förklarar positiva resultat i större utsträckning med interna 

faktorer så som företagets affärsidé. Negativa resultat förklaras i högre grad med externa 

faktorer såsom inflation eller redovisningseffekter, det vill säga ändringar i redovisningsregler 

som påverkat resultatet. Denna tendens har även uppmärksammats i årsredovisningar. 

Beteendet har enligt tidigare studier beskrivits som icke tillförlitligt, det vill säga inte förenligt 

med IASB enligt vilken redovisningsinformation inte får vara vinklad för att kravet på 

tillförlitlighet ska kunna uppfyllas 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och öka kunskapen om hur företag i 

telekombranschen, under en period av förändring och medial uppmärksamhet, förklarar 

resultat i sina årsredovisningar och därigenom identifiera eventuell förekomst av partiskhet. 

 

För att besvara studiens syfte valdes tre företag från telekombranschen på Stockholmsbörsen, 

Phonera, Tele2 och TeliaSonera. Dessa undersöktes under sju år (2001-2007) och 

årsredovisningar samlades in från respektive företag och år. I årsredovisningarna letade vi 

efter resultatförklaringar. En resultatförklaring definierades som ”en fras eller en mening där 

ett resultat var förenat med en förklaring i form av orsak- och verkan samband”. Varje 

resultat värderades först som antingen positivt eller negativt resultat. Beroende på hur 

resultaten förklarades klassificerades de vidare som interna, externa eller 

redovisningseffekter. 

 

Studiens slutsats är att företagen är mer villiga att förklara positiva resultat med interna 

faktorer medan negativa resultat förklaras i lika stor utsträckning med externa som interna. 

Resultatet visar att företagen är partiska när de förklarar sina positiva resultat vilket visar att 

det finns en tendens till att redovisningens krav på tillförlitlighet inte är uppfyllt. 



   

Abstract 

Previously studies have shown that the way companies explain outcome in their annual report 

is not totally trustworthy. Studies show that the management has a self serving bias when they 

explain the result to give a positive image of the company. Our study is based on 

investigations into this phenomenon in the telecom market in Sweden. Turbulent market 

conditions with, among other, deregulation of the monopoly of fixed telephony and a huge 

technical evolution, which has led to an increase in competition, is the reason to why we have 

chosen to study the telecom market in Sweden. As a benchmark in our study the attribution 

theory will be used. The attribution theory describes your own or other people’s behaviour or 

actions. There is a self serving bias in attribution theory that means that there is a general 

tendency to attribute negative performance effects to external factors and favourable 

outcomes to internal factors. This tendency has been shown in annual reports. This behaviour 

has, according to earlier studies, been described as untrustworthy, which is a problem when 

the accounting information according to IASB has been slanted in order to claim that 

reliability has been realised. 

 

The purpose of this thesis is to describe and increase the knowledge of how companies in the 

telecom market under a period of change and media attention explain their outcomes in their 

annual report and as a result maybe identify eventual occurrence of self serving bias. 

 

To answer the purpose of this thesis, three companies have been chosen from the telecom 

market at Stockholm stock market, First North. The companies that have been chosen are 

Phonera, Tele2 and TeliaSonera. The company’s annual reports have been studied for seven 

years, from 2001 until 2007. In the annual report we have searched for attributional 

statements. An attributional statement was defined as “a phrase or a sentence in which an 

outcome is linked with a reason or a cause for the outcome”. Every outcome is first valued as 

a positive or a negative result, depending on how the result is explained, they are classified 

into internal, external or accounting effects. 

 

The conclusion of this thesis is that the companies attribute positive outcomes more to 

internal than to external factors. The negative outcome is explained with both internal and 

external factors. The result shows therefore that companies have a self serving bias when 

explaining their positive outcome which means that the demand for accounting reliability is 

not realized.    
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets ekonomiska 

situation till olika användare. Användare som har ett direkt intresse av hur företaget går är 

ägare, långivare, kunder, leverantörer, konkurrenter, anställda samt stat och kommun. Det är 

viktigt att fundera över hur redovisningsinformation utformas och presenteras för att 

intressenternas informationsbehov ska tillgodoses. Exempelvis behöver långivare information 

om företagets finansiella ställning för att bedöma deras kreditvänlighet. Olika intressenter har 

olika informationsbehov och detta är viktigt att fundera över vid redovisningens utformande.1 

 

Redovisningsinformation presenteras bland annat i företagens årsredovisningar. En 

årsredovisning ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) bestå av fyra delar, balansräkning, 

resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse.2 Upplysningar som inte ska redovisas i 

balansräkning, resultaträkning eller i noter, men som är betydelsefulla för bedömningen av 

företagets ställning och resultat ska lämnas i förvaltningsberättelsen. Enligt ÅRL 6 kap 1 § 

ska denna innehålla en rättvisande bild över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning 

och resultat. Informationen som ska förmedlas i förvaltningsberättelsen är det som berör 

företagets förväntade framtidsutsikter och information om händelser, som har inträffat under 

räkenskapsåret eller dess slut, som kan ha väsentlig betydelse.3 En förvaltningsberättelse är 

föremål för granskning av en revisor samt en redovisningshandling som fastställs på 

bolagsstämman4.  

 

Det är viktigt att företag ger väsentlig information om verksamheten i förvaltningsberättelse 

för att tillgodose sina intressenters informationsbehov5. Den ska ge intressenterna en 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om företagets resultat, ställning och 

utvecklingsmöjligheter. Bokföringsnämnden (BFN) har närmare specificerat de händelser 

som anses viktiga, och som därmed ska tas med i förvaltningsberättelsen.6 Bland annat ska 

upplysningar om viktiga förändringar i verksamheten lämnas som exempelvis köp och 

                                                 
1 Smith (2006), s. 17 
2 ÅRL 2 kap 1 § 
3 ÅRL 6 kap 1 §   
4 Artsberg (2005), s. 359 
5 Sandström (2004), s. 2 
6 Artsberg(2005), s. 359 f. 



  2 

försäljning av dotterbolag samt större investeringar. Upplysningar ska även lämnas om viktiga 

externa faktorer som påverkat företagets resultat och ställning. Den information som lämnas i 

förvaltningsberättelsen ska komplettera den information som lämnats i årsredovisningens 

övriga delar.7 Företag kan utöver den information som finns i förvaltningsberättelsen lämna 

övrig information om vad ledningen anser vara viktig. Denna information kan både vara 

kvantitativ och kvalitativ.8 

 

Redovisningsinformationens betydelse har ökat och utvecklingen går idag mot att innefatta 

mer innehållsrik information i årsredovisningarna.9 Relevans och tillförlitlighet är två krav på 

redovisningsinformation. Med relevans åsyftas att den ska vara användbar för beslut medan 

tillförlitlighet handlar om redovisningens förmåga att avbilda en ekonomisk verklighet i 

företaget. En överensstämmelse mellan språk och verklighet och att redovisning avbildar de 

aspekter den avser att avbilda är betydelsen av validitet.10  

 

Ett minimikrav på validitet är neutralitet vilket är kopplat till avsikterna hos 

redovisningsproducenterna, vilket ofta är företaget. Kravet innebär att det i företaget ska 

finnas en strävan att avbilda verkliga skeenden så neutralt som möjligt. Varje form av 

frisering av redovisningen för ”kosmetiska skäl” ska motverkas, det vill säga att 

redovisningen skulle anpassas för att skapa en bättre bild av företaget utåt än vad som 

egentligen är sant.11 Neutralitet är ett krav på tillförlitlighet och enligt IASB är information 

inte tillförlitlig om den är vinklad12. Det har uppmärksammats att redovisningsinformationen 

som kommuniceras ut till användarna inte alltid är helt tillförlitlig. Exempelvis kan 

företagsledningen vilja skapa en positiv bild av företaget för att påverka aktiekurserna.13 En 

nyligen gjord undersökning av konsultföretaget Affecto baserad på telefonintervjuer med 100 

ekonomichefer på svenska börsbolag visade till exempel att många är allt för optimistiska 

gällande företagets framtid. Orsaken till detta sägs vara att ledningen litar för mycket på sin 

”magkänsla” istället för att ta hänsyn till informationen som faktiskt finns.14 Ett sätt för 

företag att sprida information om bolagets ställning är genom resultatförklaringar i sina 

årsredovisningar. 

                                                 
7 BFN 96:6 
8 Artsberg (2005), s. 358 
9 Aerts (2005) 
10 Smith (2006), s. 25 ff. 
11 Ibid. s. 25 ff. 
12 Sundgren (2007), s. 52 
13Artsberg (2005), s. 359 
14 Hedelius (2008)  
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1.2 Problemdiskussion 

Informationen som lämnas i förvaltningsberättelsen samt frivillig information som lämnas 

utöver denna kan användas som ett verktyg för företagsledningen att legitimera och förklara 

företagets aktiviteter och resultat. Hur de utformar sina resultatförklaringar är av stor 

betydelse, speciellt gentemot sina intressenter. Det har dock framkommit att på det sätt 

företag väljer att verbalt förklara händelser och resultat i sina årsredovisningar inte alltid är 

helt neutralt och entydigt.15   

 

På det sätt människor förklarar sitt eget och andras beteende kan beskrivas med hjälp av 

attributionsteorin (attribution theory).16 Det finns en partiskhet i attributionsteorin som 

innebär att det finns en generell tendens till att i större utsträckning förklara negativa 

prestationer med externa faktorer som miljöbetingade anledningar och gynnsamma resultat 

hellre med interna faktorer som företagets strategi. Denna partiskhet har uppmärksammats vid 

tidigare studier av årsredovisningar.17   

 

Det finns ett flertal studier inom redovisning som har testat attributionsteorin. En av dessa 

gjordes 1983 i Belgien, där studien tog form genom att 50 belgiska företag valdes ut. Urvalet 

bestod av större företag, som karaktäriserades av publika företag, som hade årsredovisningen 

som ett viktigt externt kommunikationsverktyg. I studien analyserades de valda företagens 

resultatförklaringar under beskattningsåret 1983. I undersökningen definierades en 

resultatförklaring som ”en fras eller en mening där en organisationsaktivitet eller ett resultat 

av ett uppdrag var förenat med en förklaring eller orsak till den aktiviteten eller resultatet”. 

Resultatet av undersökningen var att företag förklarade 79 procent av de totala positiva 

resultaten med interna faktorer. De negativa resultaten har inte till största delen förklarats med 

externa faktorer, utan endast 48 procent av de negativa resultaten förklarades med externa och 

resterande med interna faktorer.18  

 

Det vill säga företagen var betydligt mer villiga att beskriva sina egna insatser som succéer än 

de var att peka på externa faktorer som exempelvis förbättrade marknadsförutsättningar. 

Studiens slutsats var således att förklaringsmönstret i berättande redovisningsrapporter 

tenderar att vara partiska. I studien fanns även en tendens att oftare använda 

                                                 
15 Aerts (1994)  
16 Försterling (1988), s.10 f. 
17 Aerts (1994)  
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redovisningseffekter för att förklara negativa resultat än för att uppmärksamma de positiva. 

Redovisningseffekter är när resultat påverkats av redovisningsregler som exempelvis nya 

avskrivningsregler.19  

 

En liknande studie gjord av Tsang 2001 visade att företagen uppvisade egennyttiga 

förklaringsmönster i sina årsredovisningar, både under år då företagen gått bra och dåligt. 

Företagen krediterade sig själva för vinster och skyllde på omgivningen vid förluster.20 

 

Flertalet liknande studier om hur företag väljer att formulera förklaringar till sina resultat har 

kommit fram till likartade slutsatser. De stödjer därmed antagandet i attributionsteorin genom 

att det finns en större benägenhet att förklara positiva resultat med företagets egna handlingar 

eller annat som är förknippat med företaget, som exempelvis personalens kompetens samt 

företagets strategi och beslut än att förklara de med externa faktorer. Vid negativa resultat 

visar studierna istället att det finns en större benägenhet att hänföra dessa med externa 

händelser eller förändringsfaktorer som exempelvis företagsklimatet, inflation och 

marknadspriser eller alternativt till redovisningseffekter. Detta förklaringsmönster tenderar att 

vara till företagets fördel, det vill säga egennyttigt och partiskt.21  

 

Studier av hur företag väljer att formulera förklaringar till resultat i sina årsredovisningar har 

utifrån vår kännedom inte tidigare gjorts i Sverige på svenska företag. Från bland annat 

marknaden och media har ett stort intresse riktats mot telekombranschen som har haft en 

händelserik tid det senaste årtiondet som inneburit både upp- och nedgångar i resultatet. Dels 

har det skett en enorm teknisk utveckling på marknaden under det senaste årtiondet. 

Utvecklingen av mobiltelefoni och bredband är innovativa produkter som idag finns i de flesta 

människors vardag men som för några år sedan inte alls existerade i samma omfattning. En 

annan stor förändring handlar om avregleringen som skett med den fasta telefonin på telekom 

marknaden. Tidigare hade TeliaSonera monopolet för telefonmarknaden men under 1998 till 

2000 luckrades det upp och nya aktörer välkomnades på marknaden. Konkurrensen kom att 

bli hård efter avregleringen, och den tekniska utveckling som skett har ökat kundernas krav 

enormt. Intresse mot branschen har även riktats på grund av att den uppmärksammats mycket 

i media genom de ovan nämnda händelser. Frågan hur de hanterat detta i kontakten med sina 

intressenter har fångat vårt intresse och mot denna bakgrund har telekombranschen valts att 

                                                                                                                                                         
18 Aerts (1994) 
19 Ibid. 
20 Tsang (2001) 
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studera. Kan företag i branschen ha icke neutrala resultatförklaringar för att inte oroa sina 

intressenter i en turbulent tid? 

 

Vi har valt att studera branschen under sju år (2001 till 2007) för att få en möjlighet att 

studera dessa svängningar. 2001 beskrivs som telekombranschens värsta år någonsin, en halv 

miljon människor fick lov att lämna sina arbeten och lågkonjunkturen var ett faktum22. Trots 

detta hade branschen en ljus framtid på grund av att avregleringen av den fasta telefonin var i 

gång 2001 och den tekniska utvecklingen var stor. Från 2001 och fram till 2007 har 

konkurrensen ökat och även kundernas krav vilket lett till att företagen tvingats genomföra 

byten av verksamhetsinriktningar. Bland annat har övergången från fasttelefoni till 

mobiltelefoni inneburit stora förändringar för företagens utbud av tjänster och produkter. 

Bland annat har bredband, mobiltelefoni och 3G haft framfart i den tekniska utvecklingen och 

i användandet.  

 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående diskussion mynnar ut i följande problemformulering: 

 

Vår övergripande fråga är: 

� Hur förklarar företag i telekombranschen sina resultat i årsredovisningarna under en 

period av turbulenta marknadsförhållanden?  

 

Vidare lyder vår underfråga: 

� Finns det någon tendens till partiskhet när företag inom telekombranschen förklarar 

resultat i sina årsredovisningar?  

 

Studiens övergripande fråga kommer preciseras ytterligare efter att den teoretiska 

referensramen presenterats i kapitel 3, ”Metod”.  

                                                                                                                                                         
21 Aerts (2005)  
22 Edman (2002) 
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1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och öka kunskapen om hur företag i 

telekombranschen under en period av förändring och medial uppmärksamhet förklarar resultat 

i sina årsredovisningar och därigenom vi vill identifiera eventuell förekomst av partiskhet. 

 

1.5 Avgränsningar  

Utifrån branschen valdes tre företag ut för att studeras under perioden 2001 till 2007. Dessa är 

Phonera, Tele2 och TeliaSonera. De är tre stora dominerande företag i telekombranschen som 

har varit noterade på Stockholmsbörsen under undersökningsperioden, vilka de är ensamma 

om. Vi studerar företagen var för sig, men som vi efter sammanställning vill se om det finns 

någon branschlikhet mellan.  Vi valde att undersöka noterade företag eftersom dessa ofta har 

utförligare årsredovisningar då det finns ett allmänt intresse för dem. Företagens 

årsredovisningar används då bland annat till investeringsbeslut och därför finns det ofta en 

strävan att utforma dessa rapporter mycket utförligt. En studie från 2005 visade att noterade 

företag använde fler förklarande uttalanden än onoterade företag i sina årsredovisningar. 

Denna tendens gäller både förklaringar för positiva och negativa resultat.23  

 

Vidare har en avgränsning gjorts i de årsredovisningar vi studerat, de delar vi valt att studera 

är förvaltningsberättelsen samt de frivilliga delarna ”VD har ordet” och finansiell/ekonomisk 

översikt. Vad gäller ”Vd har ordet” vill vi påpeka att informationen som getts där har varit 

nästan identisk med den som lämnas i förvaltningsberättelsen, det vill säga att väldigt få nya 

resultatförklaringar förekom i den delen. När vi skriver årsredovisningen menar vi de 

avgränsade delarna vi valt att studera. När vi skriver telekombranschen menar vi 

telekombranschen på Stockholmsbörsen. 

 

                                                 
23 Aerts (2005) 
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2. Teoretisk referensram 
 

Denna uppsats kommer att ha sin utgångspunkt i attributionsteorin som presenteras nedan.  

Utifrån attributionsteorin vill vi kunna beskriva hur ledningen i företag förklarar resultat i sina 

årsredovisningar, eftersom det är en psykologisk teori som förklarar människors beteende. 

Innan attributionsteorin presenteras vill vi introducera begreppet trovärdighet såsom det 

används inom redovisningsområdet. Detta för att vi senare i uppsatsen vill identifiera 

eventuell förekomst av partiskhet i årsredovisningarnas resultatförklaringar. Vi kommer även 

att resonera runt definitionen av resultatförklaringar, hur de används och uttrycks enligt 

tidigare studier. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens centrala teoretiska 

begrepp och antaganden. 

 

2.1  Trovärdighet inom redovisning 

Redovisningen kan ses som ett informationssystem med avsikt att avbilda verkligheten. Det 

innebär att redovisningen skulle vara en verklighet som kan iakttas och avbildas. Solomons, 

en författare inom redovisningspraxis, ser redovisning som ett informationssystem och står 

idag för mycket normgivning inom området och har vidmakthållit betydelsen av 

neutralitetsprincipen i redovisningen. Solomons syn på neutralitet är att redovisning inte ska 

förvrängas, för att ett visst syfte ska uppstå. Han exemplifierar sitt resonemang med en 

hastighetsmätare, enligt honom är det inte försvarbart att feljustera mätarna för att få ned 

hastigheten på vägarna.24  Redovisning ska vara ett neutralt instrument för förmedling av 

information. Enligt IASBs föreställningsram är informationen inte neutral om företag väljer 

hur information ska presenteras för att försöka påverka olika parters beslut och 

bedömningar25. Kritiker kritiserar Solomons för att han tror att verkligheten finns där ute och 

att det endast är att avbilda den. Vidare anser kritiker att människor formar verkligheten 

genom sitt språk. De anser även att Solomons har en orealistisk uppfattning om människans 

beteende. Solomons vill inte tro att företagen beter sig dåligt och att de kan manipulera 

redovisningen. Tinker, en professor inom redovisning, hävdar att en mer realistisk uppfattning 

om verkligheten är att företag troligen kommer att försöka manipulera redovisningen om de 

blir tvungna att exempelvis rapportera förluster som de inte räknat med. Tinker hävdar att en 

väsentlig fråga är det som väljs ut i kommunikationen i redovisningen. Vad det tigs om och  

                                                 
24 Artsberg (2005), s. 92 
25 Sundgren (2007), s. 55 
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vad som sägs kan aldrig bli neutralt. Redovisningen förmedlar enligt detta kritiska perspektiv 

bara vissa aspekter av verkligheten, vilket innebär att företagsledningen väljer ut vad i 

redovisningen som ska förmedlas.26  

 

I aktiebolag beslutar företagets styrelse om utformandet av de informativa delarna i 

årsredovisningen som förvaltningsberättelsen och annan frivillig tilläggsinformation27. 

Ledningen är de som innehar den mest ingående och företagsspecifika informationen om 

företaget. Företagsledningen har därmed ett övertag gentemot användare av 

årsredovisningen.28 Ledningen innehar även mycket kunskap om risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget kan förvänta sig. Dock kan information om risker och 

osäkerhetsfaktorer skapa en negativ bild av företaget. Detta kan leda till konsekvenser för 

företaget om deras intressenter, som exempelvis kreditgivare och aktieägare, skräms iväg. Det 

innebär att för mycket negativ information i förvaltningsberättelsen kan ge en alltför dyster 

bild av företaget vilket kan leda till skada. Därför finns det starka incitament att vara försiktig 

med uttalanden i det offentliga dokumentet, som förvaltningsberättelsen är, som kan bidra till 

en försämrad bild av företaget. Istället vill ledningen upprätthålla en optimistisk bild av 

företaget och dess framtid.29  

 

Enligt American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) är användare av 

årsredovisningar bekymrade över årsredovisningarnas relevans och trovärdighet. Det har 

delvis att göra med huruvida informationen är verifierbar. Användare är oroliga över 

trovärdigheten i företagens rapporter, eftersom de tror att många företagsledningar inte är helt 

uppriktiga när de rapporterar problem och sämre prestationer i företaget. De tror att mycket av 

informationen som publiceras är i syfte att marknadsföra företaget. Användare av 

årsredovisningar som exempelvis aktieägare menar att företagsledningen tenderar att förskjuta 

avslöjande av problem och att de ofta uttrycker en mer optimistisk bild av företaget än 

analytiker. Till exempel har det framkommit att användare misstänker att de understryker 

engångsförluster medan engångsvinster förklaras som en fortsättande trend.30   

                                                 
26 Artsberg (2005), s. 92 ff. 
27 Sandström (2004), s. 2  
28 Eisenhardt (1989) 
29 Sandström (2004), s. 2 
30 www.aicpa.org/Professional+Resources/Accounting+and+Auditing/Accounting+Standards/ibr/chap3.htm 
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2.2 Attributionsteori 

Heider, en psykolog från Österrike, är grundaren till attributionsteorin. Attributionsteorin är 

en kognitiv psykologisk teori som behandlar hur människor förklarar andras och sina egna 

beteenden. Teorin beskriver hur individer förklarar händelser som inträffat.  Den utgår ifrån 

att människan inte uppfattar det sociala beteendet som något slumpmässigt utan något som 

kan förklaras med hjälp av faktorer i miljön eller förknippade med en person så som 

personlighetsdrag, motivation, attityd och sinnesstämning. Kognition, det vill säga 

tankemönster, har ett centralt fokus inom attributionsforskning. Kognitiva teorier specificerar 

hur individer väljer, skapar, minns och bedömer information om sig själva och sin 

omgivning.31  

 

Attributionsteorin har influerat många olika områden inom psykologin, områden om 

motivation, känslor och klinisk psykologi. På grund av mångfalden av olika inriktningar inom 

attributionsteorin existerar inte en enhetlig teori.  Dock finns det tre grundläggande 

antaganden inom teorin. Attributionsteorin antar att etablerade tankemönster spelar en central 

roll för en persons beteenden. Det andra antagandet är att individer är motiverade att söka 

förklaringar till händelser i sina liv, det vill säga att människor drivs av en önskan att vara 

rationella.  Det antas även att en individ i sin strävan efter rationella förklaringar inte endast 

förklarar händelser för att presentera fakta utan även för att uppnå personliga mål genom att 

framhäva sig själv. 32   

 

Orsak- verkan samband uttrycks för att förklara effekter, det vill säga händelser, handlingar 

och erfarenheter. Dessa används oftast för att svara på ”varför” frågor. När det handlar om en 

aktivitet där en individ åstadkommit något är det ofta intressant att veta varför personen varit 

framgångsrik eller inte. Ett exempel är; ”Varför klarade han inte tentan?” (händelse), ”Därför 

att han inte läste tillräckligt mycket” (förklaring). Attributionsteorin skiljer på de sätt som 

människan förklarar orsaker till händelser i två delar, interna och externa.33 

 

� Externa faktorer: Orsaksfaktorerna ligger i omgivningen. Där anför en individ 

orsakssamband till en utvändig faktor, som exempelvis naturkatastrofer.  

 

                                                 
31 Försterling (1988), s. 10 f. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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� Interna faktorer: Där anför en individ orsaksfaktorer till mänskliga faktorer, som 

exempelvis människans egen kompetens eller andra variabler som gör att människan 

är ansvarig för händelser.  

 

2.2.1 Attributionspartiskhet 

Att människor har en tendens att hänvisa framgång till interna faktorer och misslyckande till 

externa faktorer är innebörden av attributionspartiskhet.34 Flera studier har visat att det är 

vanligt med partiskhet när människor söker efter förklaringar till händelser och beteenden. 

Partiskheten är en tendens att ta åt sig av äran vid framgång och förneka ansvar vid 

misslyckanden.35  Hur företagens ledning utformar sina förklaringar till företagets resultat i 

årsredovisningarna har studerats vid ett flertal tillfällen. Alla dessa studier har kommit fram 

till liknande resultat, det vill säga att det finns en attributionspartiskhet i företagens 

årsredovisningar. Resultatet visar att det finns en benägenhet att förklara positiva resultat med 

företagets egna handlingar, eller annat som är förknippat med företaget som exempelvis 

personalens kompetens eller företagets strategi och beslut. Vid negativa resultat visar studier 

istället att det finns en tendens att hänföra dessa med externa händelser eller 

förändringsfaktorer som exempelvis företagsklimatet, inflation och marknadspriser.36 Detta 

bekräftas även av Senge som är författare inom organisationsteori, han hävdar i sin bok ”Den 

femte disciplinen” att människor har en tendens att skylla problem på externa omständigheter, 

som exempelvis marknaden.37  

 

Det ovan nämnda förklaringsmönstret är att anse som egennyttigt, det vill säga att företagets 

resultat förklaras till deras fördel. När företag har egennyttiga resultatförklaringar i sina 

årsredovisningar betraktas det som en tydlig form av målmedvetenhet och målstyrt beteende. 

Egennyttiga resultatförklaringar anses alltså som avsiktligt vinklade från företagets sida.38  

 

Börsnoterade företag har motiv att ägna sig åt urskuldande resultatförklaringar. Ledningen i 

företag drabbas negativt om negativa resultat offentliggörs exempelvis på grund av att det kan 

uppröra investerare. I publika bolag uppstår ofta intressekonflikter mellan ledning och 

aktieägare när negativa resultat uppstår. Vid negativa resultat flyr investerare medan 

                                                 
34 Whitehead (1989) 
35 Hooghiemstra (2008)  
36 Aerts (2005)  
37 Senge (1995), s. 71 
38 Aerts (2005)  
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ledningen vill göra allt för att behålla sina aktieägare.  Detta gör ledningen benägen att 

uppträda optimistiskt och anta en mer defensiv strategi för negativa resultat för att skjuta ifrån 

ansvaret från sig själva.39   

 

En studie från 2008 som undersökte om det fanns någon partiskhet bland resultatförklaringar i 

företagens årsredovisningar kom även fram till att företagen förklarade fler positiva resultat 

än negativa och att detta var konstant i alla företag40.  

 

2.3 Resultatförklaringar 

2.3.1 Användningen av resultatförklaringar 

Det existerar ett beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter. Det är därför 

viktigt att företag lämnar information till olika grupper, bland annat för att ge intressenterna 

möjlighet att fatta beslut om hur de ska placera sina pengar. Noterade företag sägs öka 

mängden frivillig information för att framstå som ansvarstagande, vilket leder till bättre 

förutsättningar för att få tillgång till externt kapital.41 Företagen använder resultatförklaringar 

i sina årsredovisningar för att kunna förklara och legitimera sina handlingar och resultat. 

Resultatförklaringar förväntas finnas i årsredovisningar, men det finns inget direkt lagstadgat 

krav på att de ska finnas med. Förklaringarna som framställs till resultat kan vara av 

betydande intresse för att bygga upp ett förtroende, upprätthålla sin trovärdighet och övertyga 

investerare.42 

 

Att ha förklaringar för företagets aktiviteter och prestationer är en viktig del av ledningens 

redogörelse av sina aktiviteter.43 Resultatförklaringar används för att förklara finansiella 

händelser och resultat, till exempel kan en minskad vinst förklaras med en nedgång av det 

operativa resultatet eller med en ökning i finansiella kostnader.44 Resultatförklaringar sägs 

innehålla både ett informations- och egennyttigt syfte. Informationssyfte finns då företagens 

förklaringar till händelser och resultat ger viktig information om företaget och vad som 

kännetecknar dem. Det egennyttiga syftet framträder genom att företaget kan använda 

                                                 
39 Aerts (2005) 
40 Hooghiemstra (2008) 
41 Cooke (1989) 
42 Aerts (2005)  
43 Aerts (1994) 
44 Ibid. 
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resultatförklaringar för att skapa en positiv bild av sig själva som kan leda till uppskattning 

hos företagets intressenter.45 

 

Som framkommit av uppsatsens inledning är resultatförklaringar inte alltid helt trovärdiga. 

Människor presenterar förklaringar till resultat som är utformade, medvetet eller omedvetet, 

för att skapa en positiv bild av sig själva. Människor uppfinner hanterbara strategier i sina 

förklaringar beroende på vad som behövs förklaras och på omständigheterna kring orsaken till 

kraven. Genom dessa beteenden försöker individer och organisationer uppfattas som 

framgångsrika, kompetenta, ansvarsfulla och rationella.46 Argumentationsmönstren i 

årsredovisningar skulle utifrån dessa antaganden därmed kunna beskrivas som aktiviteter som 

utförs av ledningen för att påverka företagets publika image och rykte positivt.47  

 

 

2.3.2 Olika verbala strategier 

Attributionsteorin grundar sig på antagandet att ledningen i företag utformar verbala strategier 

som förklarar företagens agerande och händelser som inträffar i syfte att skapa en positiv bild 

av dem48. Det finns många möjliga verbala strategier som företaget kan använda för att 

påverka intressenternas intryck. Det går att urskilja både defensiva och offensiva verbala 

förklaringar. Ursäkter, urskuldanden och förlåtelser klassas som defensiva verbala former 

vilka används i ett försök att bortförklara en negativ händelse eller ett resultat. Ledningens 

användande av resultatförklaringar kan dölja vissa aspekter genom att externa faktorer 

används för att ursäkta och urskulda. När företag använder defensiva resultatförklaringar blir 

det egennyttiga förklaringsmönstret mindre synligt. Benämning och förbättring däremot är att 

betrakta som offensiva exempel, där man genom positiva kännetecken försöker maximera  

företagets image. När positiva resultat förklaras med företagets eget handlande anses det vara 

en offensiv verbal strategi. Konklusionen är att resultatförklaringar har en betydande 

innebörd. När förklaringarna en gång har publicerats blir förklaringarna betydande sociala 

handlingar med konsekvenser för företagets relationer till sina intressenter.49 

 

Förutom antagandet om att externa faktorer kan användas för att förneka ansvar för negativa 

resultat existerar även ett antagande om att företag oftare förklarar negativa resultat med 

                                                 
45 Aerts (2001)  
46 Aerts (1994) 
47 Aerts (2001) 
48 Ibid. 



  13 

redovisningseffekter än vad som görs med positiva resultat. Redovisningseffekt har i tidigare 

studier som studerat partiskheten inom attributionsteori i årsredovisningar använts som en 

ytterligare dimension, förutom interna och externa, för att förklara resultat. 

Redovisningseffekter kan innebära att ett resultat har påverkats av exempelvis ändrade 

avskrivningstider eller värderingsprinciper.50 Ledningens användning av redovisningseffekter 

för att förklara ett negativt resultat kan ses som en verbal taktik för att förneka ansvar genom 

bortförklaring, exempelvis genom att skylla ett negativt resultat på förändrade 

värderingsprinciper.51 Det kan vara effektivt att använda redovisningseffekter som förklaring 

för att förneka ansvar vid ett negativt resultat. Redovisningsförklaringar är generellt 

accepterade och genom att använda dessa undviks mycket ifrågasättande. 

Redovisningseffekter beskrivs därmed som verbala defensiva resultatförklaringar när de 

används vid negativa resultat.52  

 

2.4 Centrala teoretiska begrepp 

Nedan sammanfattas de centrala begrepp vi kommer att gå vidare med för att bearbeta vårt 

empiriska material. 

 

� Interna faktorer: faktorer som ligger inom företagets kontroll, faktorer som företaget 

själva kan påverka och styra över. När dessa används för att förklara positiva resultat 

där de vill maximera företagets image är det en offensiv verbal strategi.  

� Externa faktorer: faktorer som ligger utom företagets kontroll, något som de själva 

varken kan påverka eller styra över. När dessa används för att förklara negativa 

resultat där de vill urskulda sig eller förneka ansvar är det en defensiv verbal strategi.  

� Redovisningseffekter: är redovisningsregler som exempelvis förändrade 

värderingsprinciper eller avskrivningstider. När dessa används för att förklara negativa 

resultat där de vill urskulda sig eller förneka ansvar är det en defensiv verbal strategi. 

 

Hur dessa begrepp kommer att användas i vår undersökning återkommer vi till i kapitel 3.5 

där en beskrivning av vårt tillvägagångssätt för det empiriska materialet presenteras. 

 

                                                                                                                                                         
49 Aerts (1994)  
50 Ibid. 
51 Aerts (2001) 
52 Aerts (1994)  
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För att kunna urskilja partiskhet i årsredovisningarna har vi här valt att förtydliga antagandet i 

attributionsteorin om vad som anses som partiskt respektive opartiskt när företag förklarar 

resultat i årsredovisningen. 

 

� Partisk – När fler interna faktorer än externa används för att förklara positiva resultat 

och när det vid negativa resultat används fler externa faktorer än interna som 

förklaring. Vid dessa situationer är beteendet att betrakta som partiskt.  

 

� Opartisk – När lika många eller färre interna faktorer används för att förklara positiva 

resultat och när det vid negativa resultat används lika många externa faktorer som 

interna eller färre än hälften. Vid dessa situationer är beteendet att betrakta som 

opartiskt. 
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3. Metod 
 

3.1 Val av ämne 

Idén till denna uppsats väcktes efter ett samtal med vår tidigare lärare Stig Andersson. Vi 

pratade med honom om förslag till uppsatsämne och han gav oss då en artikel att läsa. 

Artikeln ”On the use of accounting logic as an explanatory category in narrative accounting 

disclosures” av författaren Aerts, handlade om en undersökning av hur företag förklarar 

resultat i sina årsredovisningar och vilket han såg som ett potentiellt uppsatsämne. Efter att vi 

läst artikeln tog vårt uppsatsämne form, vi hittade ingen liknande undersökning som gjorts i 

Sverige på svenska företag och det var det som väckte vårt intresse och som kom att bli vårt 

uppsatsämne. Vi fortsatte att studera ytterligare två vetenskapliga artiklar som behandlade 

ämnet för att få en djupare förståelse om ämnet, dessa var “Inertia in the attributional content 

of annual accounting narratives” och “Picking up the pieces: Impression management in the 

retrospective attributional farming of accounting outcomes” av Aerts. Efter att vi fått en viss 

förkunskap inom ämnet kunde vi utforma studiens problem och syfte.  

 

Vårt arbete följdes därefter av att samla in mer information om det valda 

undersökningsområdet. Den information vi samlade in bestod till mestadels av fler 

vetenskapliga artiklar och litteratur. När vi hade fått mer kunskap inom ämnet valde vi vilken 

bransch och vilka företag som skulle undersökas. I valet funderade vi över vilken bransch som 

skulle vara mest intressant att studera detta fenomen inom. Eftersom vi båda visste att 

telekombranschen präglats av turbulens under de senaste åren så valde vi att studera denna. 

Företagen valdes med bakgrund av att de är tre stora dominerande företag i branschen som har 

varit noterade på Stockholmsbörsen under vår undersökningsperiod. När det valet hade gjorts 

beställde vi hem årsredovisningar från de aktuella företagen.  

 

3.2 Val av metod 

I vår studie används både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt53 som utgångspunkt i den 

information vi söker och för den frågeställning vi vill besvara. Vi genomför en kvalitativ 

textanalys i vår studie som innebär att vi analyserar och urskiljer hur företag förklarar sina 

                                                 
53 Lundahl (1999), s. 189 
53 Alvesson (2008), s. 200- 
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resultat i årsredovisningarna. En kvalitativ textanalys innebär att ta fram det väsentliga 

innehållet genom en noggrann läsning av textens delar och helhet. Genom att tolka text 

utvecklas tolkningen av hela texten successivt genom tolkningen av delarna och delarna 

skänker ljus åt synen på helheten. Vi vill genom textanalys förstå de innebörderna hos texten 

genom att göra en djupare analys av delar av den, det vill säga resultatförklaringarna.54 

 

Den analysprocess som kommer att göras utifrån det empiriska materialet kommer att bestå av 

tolkningar av hur vi uppfattar de resultatförklaringar som företagen ger i sina 

årsredovisningar. Exempelvis kommer vi att göra en klassificering av interna och externa 

faktorer samt redovisningseffekter vilken grundar sig på hur vi har tolkat företagens 

årsredovisningar. Inom kvalitativa studier är tolkning ett centralt begrepp55. I vår 

undersökning är vi intresserade av hur bilden av företagen och deras omvärld konstrueras 

genom språkliga uttryck, detta kommer att ske genom en tolkning av hur företagen väljer att 

förklara sina resultat. Sammanfattningsvis kommer alltså en tolkande textanalys göras utifrån 

materialet. 

 

Vår textanalys innebär även ett kvantitativt angreppssätt då vi först tolkar text för att sedan 

räkna förklaringarna, det vill säga vi sätter siffror på vårt undersökningsmaterial56. 

Exempelvis genom att vi räknar ut hur stor andel av de positiva resultaten som förklaras med 

interna respektive externa faktorer. Vi sätter siffror på undersökningsmaterialet dels för att 

lättare åskådliggöra resultatet för läsaren samt för att möjliggöra för oss att dra våra slutsatser. 

 

3.2.1 Tidsperspektiv 

I vår studie avser vi att studera tre företags årsredovisningar under sju år, 2001 till 2007. Vårt 

syfte är inte att studera förändringar över tid i företagen, det vill säga vi är inte intresserade av 

att följa förändringar i resultatet eller förändringar hur de förklarar resultat i företagen från år 

till år. Vi kommer istället att behandla varje årsredovisning oberoende företagets tidigare 

resultat. Tidsperioden har valts för att bättre kunna fånga de svängningar som 

telekombranschen upplevt under de senaste åren. 

                                                 
55 Alvesson (2008), s. 200- 
56 Eliasson (2006), s. 28 ff. 
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3.3 Urval  

Telekombranschen är en utav tio sektorer på Stockholmsbörsen. De tio sektorerna på 

Stockholmsbörsen är indelade enligt GICS, Global Industry Classification Standard, och är 

energi, material, industri, sällanköpsvaror, dagligvaror, hälsovård, finans, informationsteknik, 

telekomoperatörer och kraftförsäljning.57  Telekombranschen på Stockholmsbörsen innehåller 

totalt fem företag, dessa är Phonera, Tele2, TeliaSonera, Millicom och DGC One. Företag i 

telekombranschen erbjuder kommunikationstjänster i form av mobilnätverk, trådlösa nätverk, 

bredbandsnätverk och fiberoptiska nätverk.58 Stockholmsbörsen är indelad i tre segment som 

är baserade på bolagens marknadsvärde, dessa är: Large Cap, Mid Cap och Small Cap59. 

Denna studie undersöker tre av dessa företag vilka är Phonera, Tele2 och TeliaSonera. Tele2 

och TeliaSonera är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap och Phonera är noterade på 

Small Cap. 

 

3.4 Informationsinsamling 

Vid informationsinsamlingen av vårt material har vi hämtat skriftliga källor i form av bland 

annat litteratur om redovisningsteorier och utredningsmetodik. Även vetenskapliga artiklar, 

årsredovisningar, FAR och elektroniska källor har använts.  

 

3.4.1 Informationsinsamlig till referensram 

Teorin består till största del av litteratur och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklar 

som använts har tagits fram från databasen Elin@Örebro som studenter har tillgång till via 

Örebro Universitetsbibliotek. Lämplig litteratur söktes på Örebro Universitetsbiblioteks 

databaser samt på Mälardalens Högskolas databas. Vi sökte även information i tidskriften 

”Balans” genom databasen Far Komplett. Vi har även använt oss av organisationen AICPAs 

hemsida. Lagar har vi kommit i kontakt med genom Svensk författningssamling (SFS). Vi har 

även använt oss av sökmotorn Google på Internet för att hitta lämplig teori till vår studie, där 

har vi bland annat funnit offentliga tryck och artiklar.  

 

Liknande studier som gjorts inom vårt ämne har delvis använts som teoretisk utgångspunkt. 

Utifrån de vetenskapliga artiklar där dessa studier presenteras har vi sökt efter mer teori till 

                                                 
57 http://www.omxnordicexchange.com/companiesandissuers/productsservices/companyclassification/ 
59 http://www.nasdaqomxnordic.com/sectors/Telecommunication 
59 http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/56/56518_Regelverk_f__r_emittenter_2009-01-01_Svensk_version__sv.pdf 
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ämnet. De källor som vi använt till vår teori valdes utifrån vad vi ansåg vara relevant för 

studiens syfte för att kunna få en bredare och fördjupad kunskap inom det aktuella ämnet. 

Exempelvis är de viktigaste teoretiska källorna vi använt de vetenskapliga artiklarna från 

Aerts som tidigare har gjort flera liknande studier som vår. Litteraturen och de vetenskapliga 

artiklarna användes både som faktabas och som en källa för idéer60. I metodavsnittet har vi 

använt oss av tryckt utredningsmetodikslitteratur och vetenskapliga artiklar som gett oss 

vägledning för vårt tillvägagångssätt i vår forskningsmetodik. En av de viktigaste 

metodböckerna vi använt är ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och Ekonomer” av 

Lundahl och Skärvad. Den vetenskaplig artikel som gett oss mest vägledning för vårt 

tillvägagångssätt i studien är ”On the use of accounting logic as an explanatory category in 

narrative accounting disclosures” av Aerts. 

 

3.4.2 Informationsinsamling av empirisk data 

Informationsinsamlingen av det empiriska materialet bestod av att årsredovisningar beställdes 

hem för beskattningsåren 2001 till 2007 för Phonera, Tele2 och TeliaSonera. Dessa beställde 

vi genom telefonsamtal med de aktuella företagen. Det empiriska materialet består även av 

information om företagen i form av företagsfakta som samlades in genom respektive företags 

hemsida. 

 

3.5 Analys av data  

Utifrån studiens syfte och vår teoretiska referensram kommer vi här redogöra för vårt 

tillvägagångssätt för bearbetningen av det empiriska materialet, utifrån detta har vi valt att 

utforma en analysmodell vilken presenteras nedan.  

 

3.5.1 Bearbetning av det empiriska materialet 

Likt andra studier, bland annat Aerts 1994 och 2005, har vi använt en kvalitativ 

innehållsanalys i vår undersökning för att analysera våra data. En innehållsanalys är en teknik 

för att mäta och dra slutsatser från data.61 Utifrån sekundärdata, som vår empiri består av, kan 

forskaren göra en innehållsanalys av innehållet i texterna. Att göra en kvalitativ 

innehållsanalys innebär fokus på språkliga uttryck62 i årsredovisningarna. Undersökningen är 

                                                 
60 Lundahl (1999), s. 135 
61 Hooghiemstra (2008) 
62 Lundahl (1999), s. 135 



  19 

således en form av textanalys, då vi kommer att studera verbala resultatförklaringar i 

årsredovisningar63. Vi har valt att granska de delar i årsredovisningen som är mest centrala för 

vår studie. Dessa är förvaltningsberättelsen, ”VD har ordet” och den finansiella/ekonomiska 

översikten, i den mån de existerar. Nedan följer en mer utförlig förklaring till varför dessa 

delar valdes. 

 

3.5.2 Beskrivning av de granskade delarna 

Förvaltningsberättelsen valde vi att studera då det är en obligatorisk redovisningshandling där 

viktig övrig upplysande information om företaget lämnas.  Informationen som ska förmedlas i 

förvaltningsberättelsen är det som berör företagets förväntade framtidsutsikter och historiska 

händelser som kan ha väsentlig betydelse för vad som har inträffat under räkenskapsåret eller 

dess slut.64 BFN har närmare specificerat de händelser som anses viktiga och därmed ska tas 

med i förvaltningsberättelsen65. Upplysningar ska bland annat lämnas om viktiga externa 

faktorer som påverkat företagets resultat och ställning.66  

 

Det finns även annan frivillig upplysningsinformation som företagen kan lämna utöver 

informationen i förvaltningsberättelsen. Denna information väljer ledning själv ut efter vad de 

tycker är viktigt.67 ”VD har ordet” är en sådan för företaget frivillig del, denna bygger på 

informationen från förvaltningsberättelsen men till skillnad mot förvaltningsberättelsen så 

granskas den inte av en revisor. Även denna del har vi valt att studera på grund av den 

ställning som den verkställande direktören har och då texten blir som en slags utsaga om 

företaget. En finansiell/ekonomisk översikt används för att förklara resultat och den 

finansiella ställningen, detta kan göras istället för att presentera det i förvaltningsberättelsen 

eller som ett komplement. Även denna del valdes med bakgrund av att det är en del där 

resultatförklaringar kan förekomma.  

 

3.5.3 Identifiering av resultatförklaringarna 

Det första steget i vår analys var att identifiera resultatförklaringar. Vi började identifieringen 

med att var och en för sig läsa igenom de avgränsade delarna vi valt att granska i 

                                                 
63 Holme (1997), s. 140 
64 ÅRL 6 kap 1 §   
65 Artsberg (2005), s. 359 f. 
66 BFN 96:6 
67 Aerts (2005) 
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årsredovisningarna från respektive företag. I dessa letade vi efter resultatförklaringar. Vi 

definierade en resultatförklaring som ”en fras eller en mening där ett resultat var förenat med 

en förklaring i form av orsak- och verkan samband”. Vi har inte funnit någon vägledning från 

tidigare liknande studier för hur de definierade resultatbegreppet i undersökningen. Ett 

resultat, utifrån dennes vida definition, kan vara allt ifrån att företaget tillämpar en ny 

rekryteringsmetod som ett resultat av en kurs personalavdelning varit på till att försäljningen 

har ökat som ett resultat av de anställdas servicekänsla. För att begränsa studiens definition av 

resultatbegreppet avser vi med resultat där: nettoomsättningen/omsättningen, resultatet, 

försäljningen, vinsten/förlusten, rörelseresultatet, tillväxten, marginalen, lönsamheten, 

likviditeten, EBITDA (rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt resultat från andelar i 

intresseföretag och joint ventures)68, ARPU (genomsnittlig intäkt per användare)69
 har 

påverkats positivt eller negativt. Dessa begrepp har valts med bakgrund av att vi anser att 

dessa är sammanfattande resultatbegrepp med finansiellt fokus. Till exempel har vi inte valt 

att ta med begreppen kostnader och intäkter då dessa ingår i flera av de ovan nämnda 

begreppen.  

 

Om en mening innehöll mer än en orsak eller förklaring behandlades varje enskild som en 

separat förklaring. Ett exempel på en resultatförklaring som innehåller två förklaringar är 

följande: ”Omsättningstillväxten hölls emellertid tillbaka av nya samtrafikavtal som trädde i 

kraft i september 2001 och lägre SMS-priser”70. Om samma resultat med tillhörande 

förklaringar förekom på flera ställen har vi valt att endast räkna med den en gång.  

 

Efter att vi var och en för sig identifierat förklaringarna i varje rapport jämförde vi dessa för 

att kontrollera att vi var överens. När det gäller identifieringen av resultatförklaringarna kom 

vi överens i samtliga fall då vi varit tydliga när definierat begreppet resultatförklaringar och 

resultatbegreppet. Det vill säga att vi var överens om vad som skulle klassas som en 

resultatförklaring eller inte. Efter att vi identifierat alla resultatförklaringar började vi 

bearbetningen av dessa. 

 

3.5.4 Centrala begrepp 

Nedan följer de centrala begrepp som används i vår undersökning. 

 

                                                 
68 Årsredovisning Tele2 (2007) 
69 Årsredovisning TeliaSonera (2007) 



  21 

Externa faktorer: Externa händelser eller slumpfaktorer som exempelvis affärsklimat, 

inflation, marknadspriser och politik71. Det handlar alltså om det som ligger utanför företagets 

kontroll, faktorer vilka inte går att styra över. 

 

Interna faktorer: Där anför en individ orsakssamband till mänskliga faktorer, som gör att 

människan är ansvarig för händelser72. Interna faktorer skildrar företagets egna mekanismer 

eller bolagsuppkomst som exempelvis företagsstrategi, beslut, kompetens och 

personalfrågor73. Detta ligger alltså innanför företagets kontroll, faktorer de kan styra över.  

 

Redovisningseffekt: När företag uppger att ett resultat har med redovisningsregler att göra, det 

kan exempelvis vara förlängda avskrivningstider eller ändrade värderingsprinciper. Detta har i 

tidigare studier betraktats som en typ av bortförklaring.74 

 

Positivt resultat: Med positiva resultat menar vi det som utfallit till fördel för företaget. Ett 

exempel på ett resultat som klassats som positivt är när de säger att ”försäljningen har ökat”. 

 

Negativt resultat: Med negativa resultat menar vi när något har utfallit till nackdel för 

företaget. Ett exempel på ett resultat som klassats som negativt är när de säger att ”resultatet 

har försämrats”. 

 

3.5.5 Bearbetning av resultatförklaringarna 

Resultatförklaringar i form av text är en kvalitativ variabel, ej numerisk.  När dessa variabler 

ska bearbetas kan det underlätta att sätta siffror på dessa, vilket kallas kodning.75 Totalt 

hittades 581 resultatförklaringar. Varje resultatförklaring som vi har funnit i 

årsredovisningarna har blivit kodade genom följande dimensioner: 

 

1. Värdering av resultat: Indikerar om det förklarade resultatet är positivt eller negativt 

utifrån företagets synvinkel. 

 

                                                                                                                                                         
70 Årsredovisning TeliaSonera (2002) 
71 Aerts (2005)  
72 Försterling (1988), s. 10 f. 
73 Aerts (2005)  
74 Aerts (1994) 
75 Dahmström (2000), s. 147 
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2. Avgörande av orsaksfaktor: Mäter huruvida förklaringarna är interna, som till exempel 

företagsstrategi och ledningsbeslut, eller om förklaringen är extern och utanför 

företagets kontroll, som exempelvis inflation och ränteläget. Samt mäter den om 

resultatet är förklarat med redovisningseffekter eller inte. 

 

Nedan visas tre exempel på hur vår kodning går till: 

 

� ”En avgörande faktor bakom den gedigna resultatutvecklingen är vår vision om 

enkelhet som vårt starkaste konkurrensmedel”76. Denna resultatförklaring är kodad 

som ett positivt resultat med en intern förklaring.  

 

� ”Minskad omsättning och ökade kostnader med 400 MSEK till följd av stormskadorna 

i januari 2005 försvagade EBITDA- marginalen”77. Denna resultatförklaring är kodad 

som ett negativt resultat med en extern förklaring.  

 

� ”Rörelseresultatet i Sverige ökade 2004 främst på grund av de förlängda 

avskrivningstiderna”78. Denna resultatförklaring är kodad som ett positivt resultat med 

en redovisningseffekt som förklaring. 

 

Trots att identifieringen av resultatförklaringarna utfördes utan problem stötte vi dock på 

problem vid kodningen av vårt empiriska material, hur vi skulle klassificera förklaringarna. 

Flera frågor och funderingar har uppkommit under processen. Bland annat har frågan om 

huruvida interna faktorer alltid kan kontrolleras av företaget respektive huruvida externa 

faktorer inte går att kontrollera uppkommit. Vi har stött på flera orsaksförklaringar som skulle 

kunna uppfattas som både okontrollerbara och kontrollerbara. När vi stött på dessa problem 

har vi diskuterat igenom dem och kommit fram till en lösning. Nedan presenteras 

förtydligande exempel på situationer där klassificeringen har krävt en diskussion: 

 

� Då företagen har använt abonnemangstillväxt som en resultatförklaring har vi valt att 

koda den som en intern förklaring. Det vill säga att resultatet har påverkats på grund 

av att antalet abonnemang har ökat eller minskat. Detta antagande har vi efter 

diskussion kommit fram till eftersom vi tror att abonnemangstillväxten till största del 

                                                 
76 Årsredovisning TeliaSonera (2006) 
77 Årsredovisning TeliaSonera (2005) 
78 Årsredovisning TeliaSonera (2004) 



  23 

beror på marknadssatsningar, hur företagen framstår mot kund. En försäljningsökning 

kan bero på en högkonjunktur, men produkten abonnemang anser inte vi i så hög grad 

är beroende av externa faktorer. Exempelvis så säger vi inte upp vårt 

telefonabonnemang när våra besparingar sjunker i värde medan vi däremot kanske 

minskar klädkonsumtionen. 

 

� Då företagen använt en rättegångstvist eller skadestånd för att förklara ett resultat har 

vi valt att klassificera den som en intern förklaring, eftersom företaget har möjlighet 

att påverka vid en sådan.  

 

� Då företagen endast förklarat ett resultat med en ökade eller minskad försäljning av 

produkter och tjänster har vi valt att koda denna som en intern förklaring då vi tror att 

en minskad eller ökad försäljning i företaget oftast går att påverka, det kan exempelvis 

handla om att företagets produkter inte är tillräckligt attraktiva på marknaden.   

 

� När de förklarat ett resultat med att ett förvärv, en försäljning eller en avyttring har 

gjorts av ett företag har vi valt att koda detta som en intern faktor då företaget själva 

kan styra över vilka företag de vill köpa och sälja. Det är ofta ett strategiskt beslut ett 

företag fattar om de ska förvärva ett företag eller inte och om de ska behålla eller sälja 

ett företag. Dock kan självklart externa faktorer påverka det valet. 

 

� När företagen förklarar ett negativt resultat på grund av en nedskrivning har vi valt att 

klassificera denna som en intern faktor om de inte säger att de gör nedskrivningen på 

grund av en extern faktor. Har företagen inte valt att precisera det ytterligare har vi 

valt att tolka det som något de själva kan styra över, exempelvis att företagets 

varumärke minskat i värde på grund av sämre produkter.  

 

� När företagen använt prispress som förklaring till ett resultat har vi valt att koda det 

som en extern faktor då vi antar att det är något som påverkas av 

marknadsmekanismer, exempelvis så pressas ofta priser när det är hög konkurrens. 

När företaget har tillämpat begreppet pris i övrigt som resultatförklaring har vi bedömt 

varje resultatförklaring utifrån varje enskild mening. Detta beroende på om 

prisändringen är något vi uppfattat som att det är en del i företagets strategi eller något 

som påverkats av marknadsmekanismer. 
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� När kundtillväxt har använts som en förklaring har vi valt att klassificera denna som en 

intern faktor då vi främst anser att det beror på företaget, exempelvis att de har 

förmånligare erbjudanden eller bättre kvalitet på deras tjänster och produkter. 

 

Vidare kommer vi att ta i beaktning hur många av resultatförklaringarna som är positiva 

respektive negativa. Vi kommer även att ta hänsyn till årets resultat för att se om vi kan hitta 

några mönster i resultatförklaringar från år då företaget uppvisat minus- respektive 

plusresultat. Genom att beakta dessa faktorer tillsammans är vår förhoppning att vi ska kunna 

urskilja om det finns någon tendens till egennyttighet och partiskhet i Phoneras, Tele2s och 

TeliaSoneras årsredovisningar, med avgränsning till de valda delarna.  

 

3.5.6 Precisering av problemfråga 

När vi nu har presenterat studiens teoretiska referensram och tillvägagångssätten för vår 

bearbetning av våra resultatförklaringar kan vi nu precisera vår övergripande problemfråga 

ytterligare: 

 

� Med vilka verbala orsaksfaktorer, interna, externa eller redovisningseffekter, förklarar 

företag i telekombranschen resultat i sina årsredovisningar beroende på om resultatet 

är negativt eller positivt?  

 

3.5.7 Redovisning av det empiriska materialet 

För att enklare kunna se hur data fördelar sig kan tabeller och diagram användas.79 Vi 

kommer dels att presentera vår empiri i tabeller för att åskådliggöra vad vår undersökning 

kommit fram till. Tabellerna kommer att innehålla statistik från kodningsförfarandet utifrån 

de valda dimensionerna. Vidare kommer vi även med kvalitativa variabler presentera 

resultatet från vår undersökning, det vill säga med vilka faktorer företagen har förklarat sina 

resultat. Förklaringar och kommentarer kommer att finnas till tabellerna så att läsaren ser vad 

som är av intresse och vilken betydelse tabellerna har för vårt resonemang. 

                                                 
79 Eliasson (2006), s. 149 ff. 



  25 

3.6 Kritik mot källor och metod 

3.6.1 Validitet 

Validitet är det viktigaste kravet på en studie, en studie förlorar sitt syfte om det som mäts inte 

är vad som avses mätas.80 Hög validitet uppnås genom att forskaren samlar in relevant data i 

förhållande till problemformulering och syfte81. Vi har varit noggranna med att följa studiens 

syfte genom hela processen vilket stärker validiteten. Detta har vi gjort genom att bland annat 

definiera begreppet resultatförklaring och andra centrala begrepp som är viktiga för att studien 

ska kunna mäta det som avses. Vi har även följt och tagit hjälp av andra liknande studier i hur 

de har definierat en resultatförklaring. Det empiriska materialet i form av årsredovisningar 

anser vi relevant material för vår studie för att kunna uppfylla studiens syfte. Detta eftersom 

resultatförklaringar ofta finns i företagens årsredovisningar och dessa är utformade av 

företagets ledning vilka har den största inblicken och kunskapen om det aktuella företaget. 

 

Det finns många vetenskapliga artiklar skrivet om vårt ämne och vi har använt oss av olika 

källor för att se om problematiken med resultatförklaringar i årsredovisningar är 

återkommande. Det som kan stärka validiteten är om studien grundar sig på tidigare forskning 

inom samma område, än att bygga sin studie från grunden. Detta har sin förklaring i att 

forskaren får en bas att stå på och en chans att förändra och förbättra tidigare 

forskningsresultat.82 Det finns ett flertal studier gjorda inom vårt område och vår 

undersökning baseras på en rad vetenskapliga artiklar där dessa har presenterats. Dessa har 

fungerat som vägledning och inspiration för vår studie. Vi har bland annat dels utifrån dessa 

format många av våra definitioner till begrepp som använts i undersökningen vilket bidrar till 

att stärka studiens validitet. 

 

3.6.2 Reliabilitet 

Ett mått på hur tillförlitlig undersökningen är kallas för reliabilitet. Att forskningsresultatet 

inte varierar från fall till fall och inte är beroende av vem som genomför studien innebär hög 

reliabilitet.83  

 

                                                 
80 Eriksson - Wiedersheim-Paul (2006), s. 61 
81 Saunders (2000), s, 101 f.  
82 Olsson – Sörensen (2001), s. 74 f. 
83 Denscombe (2004), s. 125 
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Vi kan endast spekulera i huruvida andra forskare med samma tillvägagångssätt som vi skulle 

kunna uppnå samma resultat. Det vi gjort för att förbättra de möjligheterna är att vi tydligt 

redogjort för vårt tillvägagångssätt och motiverat de val vi gjort i studien. Vi har innan 

bearbetningen av det empiriska materialet skapat en analysmodell och fastställt en definition 

på vad vi klassificerar som resultatförklaring. I analysmodellen har vi tydligt redogjort steg 

för steg vårt tillvägagångssätt för bearbetningen av vår empiri. Där har vi bland annat 

förklarat hur kodningen av resultatförklaringarna gått till (se avsnitt 3.5.3) då vi har 

exemplifierat hur vi kodat resultatförklaringar. Ibland har det varit svårt att bedöma om en 

orsaksfaktor är intern eller extern och det kan argumenteras för båda alternativen. Vi har då 

efter diskussion kommit fram till en lösning och vi har förtydligat i vår analysmodell hur vi 

valt att klassificera dessa och varför (se avsnitt 3.5.3). Det som stärker reliabiliteten ytterligare 

i vår studie är att vår empiri består av fastställda årsredovisningar som inte kan ändras i 

efterhand. Dessutom stärks reliabiliteten då vi med en objektivitet självständigt bearbetat 

årsredovisningarna, detta minskar risken för tillfälligheter och missförstånd.  

 

3.6.3 Källkritik  

De vetenskapliga artiklarna vi använt oss av har vi valt ut med eftertanke. Vår studie bygger 

till stor del på vetenskapliga artiklar av författaren Aerts som gjort flertal studier inom 

området. Författaren anser vi vara trovärdig då han citeras i många artiklar samt att han har 

studerat detta fenomen under en lång period. Den litteratur vi använt oss av för att beskriva 

attributionsteorin är en källa från 1989, dock anser vi att det inte minskar tillförlitligheten då 

attributionsteori är en klassik teori som haft samma grundantaganden sedan teorin bildades.  

För att beskriva innehåll i förvaltningsberättelsen i årsredovisningar tog vi bland annat hjälp 

av ÅRL och BFN. Dessa källor ser vi ingen anledning till att betvivla, eftersom de kan klassas 

som pålitliga källor. Studien består till en liten del av icke vetenskapliga källor, exempelvis 

används en artikel från Dagens Nyheter och Aftonbladet i studiens inledning. Dessa har vi valt 

att ta med endast i studiens inledning för att vi anser att dessa bidrog till att ge en bakgrund till 

ämnet och väcka intresse till det.  
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4. Empiri   

4.1 Företagspresentation 

Nedan följer en kort presentation av de tre företagen som ingår i undersökningen. 

 

4.1.1 Phonera 

Viking Telecom AB grundades 1988 och noterades på Stockholmsbörsen år 2000. Till en 

början satsade företaget på att via telemarketing erbjuda förvalstelefoni till företag. År 2006 

förvärvade Viking Telecom företaget Phonera och tog då namnet Phonera AB.84 Idag erbjuder 

Phonera små och stora företag tjänster inom tele- och datakommunikation på den svenska 

marknaden. Målgruppen har varit små företag med upp till 19 anställda. Företaget har haft 

goda förutsättningar under de senaste åren då de gynnats av en avreglerad marknad för 

förvalstelefoni och genom att de använt telemarketing som en kostnadseffektiv 

försäljningskanal. En strategi har varit att erbjuda befintliga kunder fler tjänster. Med 

bakgrund av detta lanserades det första fasttelefoniabonnemanget 2005, och 2006 påbörjades 

satsningen med IP- tjänster. I och med sitt utökade tjänsteutbud har de påbörjat en bearbetning 

av större företag med upp till 200 anställda. I dag har Phonera cirka 53 000 företagskunder 

och de har cirka 149 anställda.  Phoneras aktie handlas på Stockholmsbörsens Small Cap.85
 

 

4.1.2 Tele2  

Tele2 grundades 1993 och samma år lanserade de fast telefoni i Sverige.86 Sedan 1996 är 

Tele2 noterade på Stockholmsbörsens Large Cap. Företaget tillhandahåller tjänster och 

produkter inom fast- och mobiltelefoni, Internet, datanät, kabel TV och innehållstjänster. 

Bredband och mobiltelefoni är Tele2s viktigaste tjänster. I och med att den fasta telefonin i 

allt högre utsträckning ersätts av den mobila marknaden består idag mobiltelefonin för över 

hälften av omsättningen inom Tele2.87 Under 2005 skedde även stora satsningar inom 

                                                 
84 http://www.phonera.com/index.php3?use=publisher&id=336 
85 http://www.phonera.com/index.php3?use=publisher&id=269 
86 http://www.tele2.com/se/om_tele2/262.html 
87 http://www.tele2.com/se/om_tele2/260.html 
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bredband.88  Tele2 har drygt 24 miljoner kunder och de vänder sig till både företag och 

privatpersoner. De har verksamheter i tolv länder och de har drygt 5000 anställda.89  

 

4.1.3 TeliaSonera 

TeliaSonera bildades genom ett samgående mellan företagen Telia och Sonera år 2002. Efter 

sammanslagningen bildade de den ledande telekommunikationskoncernen i Norden och 

Baltikum. Telia som tidigare hette Televerket ägdes från början av den svenska staten och de 

var under lång tid ensamma på marknaden att erbjuda telekommunikationstjänster i Sverige. 

1993 omvandlades Televerket som var ett affärsverk till ett aktiebolag och bytte då namn till 

Telia AB. År 2000 noterades Telia-aktien på Stockholmsbörsen. Sonera var från början det 

ledande kommunikationsföretaget i Finland och ägdes av det statliga telegrafverket. Sonera 

börsnoterades 1998.90 TeliaSonera erbjuder i dag telekommunikationstjänster i Norden, 

Baltikum, Spanien, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, Ryssland och Turkiet. År 2007 hade 

TeliaSonera cirka 115 miljoner abonnemang och antalet anställda uppgick till 31 292. 

TeliaSonera aktien är noterad på Stockholmsbörsens Large Cap och Helsingfors Börs.91 

 

4.2 Resultat  

Nedan kommer vår undersökning dels att presenteras genom tabeller och en dels genom en 

löpande text. För att läsaren ska veta hur tabellerna ska läsas följer nedan ett exempel:  

 

Phonera 2001: Totalt har sex positiva resultatförklaringar hittats under 2001, av dessa har tre 

förklarats med interna faktorer och tre med externa. Bredvid antalet visas procentenheter, där 

50 procent av de positiva resultaten är förklarade med interna faktorer och 50 procent med 

externa. Tabellen visar sedan att totalt fyra negativa resultatförklaringar har hittats under 2001 

och av dessa har alla förklarats med interna faktorer och ingen med externa eller 

redovisningseffekter. 100 procent av de negativa resultaten är förklarade med interna faktorer 

medan 0 procent har förklarats med externa faktorer och redovisningseffekter. 

                                                 
88 http://www.tele2.com/se/om_tele2/258.html 
89 http://www.tele2.com/se/om_tele2/259.html 
90 http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/bolagets_historia 
91 http://www.teliasonera.se/om_teliasonera 
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4.2.1 Phonera  

 
Phonera 

Årets resultat, (tkr): 

2001 

22 865 

Antal/procent 

2002 

-90 064 

Antal/procent 

2003 

-81 942 

Antal/procent 

2004 

-32 555 

Antal/procent 
Totala pos. resultat: 6      3 0 4 

Interna faktorer 3                50% 1                33% 0                  0% 4              100% 

Externa faktorer 3                50% 0                  0% 0                  0% 0                  0% 

Redovisningseffekter 0                  0% 2                67% 0                  0% 0                  0% 

Totala neg. resultat: 4 12 7   6 

Interna faktorer 4              100% 6                50% 2                29% 5                83% 

Externa faktorer 0                  0% 6                50% 5                71% 1                17% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0                  0% 0                  0% 0                  0% 

Tabell 1: Tabellen visar resultatet av vår undersökning från Phoneras årsredovisningar 2001-2004. 
 

 
Phonera 

Årets resultat, (tkr): 

2005 

-33 428 

Antal/procent 

2006 

3 925 

Antal/procent 

2007 

24 594 

Antal/procent 

Totalt 

2001-2007 

Antal/procent 

Totala pos. resultat: 8 7 15 43 

Interna faktorer 8              100% 7              100% 15            100% 38              88% 

Externa faktorer 0                  0% 0                  0% 0                  0% 3                  7% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0                  0% 0                  0% 2                  5% 

Totala neg. resultat: 4 14 1 48 

Interna faktorer 2                50% 13              93% 1              100% 33              69% 

Externa faktorer 2                50% 1                  7% 0                  0% 15              31% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0                  0% 0                  0% 0                  0% 

Tabell 2: Tabellen visar resultatet av vår undersökning från Phoneras årsredovisningar 2005-2007, samt en 
sammanställning av åren 2001-2007. 
 

Efter att ha studerat Phoneras resultatförklaringar kan vi se att de nästan är 13 gånger (88 

procent/7 procent) så villiga att förklara sina positiva resultat med interna faktorer än att 

förklara dem med externa. Under de sju åren förklarar Phonera sina positiva resultat med 

interna faktorer i 88 procent av fallen. Även de negativa resultaten förklaras till största del, 69 

procent, med interna faktorer. Redovisningseffekter använd endast för att förklara två positiva 

resultat under 2001 till 2007. 

 

31 procent av de negativa resultaten förklaras med externa faktorer. Exempel på externa 

faktorer som då använd är att marknaden inte längre efterfrågar företagets produkter på grund 

av låg investeringsvilja och försämrade marknadsförutsättningar. Under år 2002 till 2005, då 
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de uppvisar minusresultat, har de exempelvis använt den svaga marknadstillväxten som en 

förklaring till ett negativt resultat. Exempelvis förklarade de ett negativt resultat under 2002 

med den svaga marknadstillväxten då genombrottet för system och produkter för mobila 

tjänster i fasta nätet såsom SMS, hade förskjutits bland annat på grund av den allmänna 

trögheten i telekom marknaden. Phonera använder till största del interna faktorer för att 

förklara negativa resultat, exempelvis har de under 2002 och 2003 dels förklarat negativa 

resultat men ett internt problem med deras routerprodukt. I en resultatförklaring under 2002 

beskriver att de upplevt en mycket kraftig nedgång både försäljnings- och resultatmässigt 

inom affärsområdet främst av följderna av de tekniska problem som uppstod vid utvecklingen 

av en ny modell av routertelefon.  

 

Under 2006 och 2007, där de uppvisar plusresultat efter fyra år med minusresultat, förklaras 

alla positiva resultat med interna faktorer. Exempelvis så förklarar den verkställande 

direktören 2006 ett positivt resultat med flera interna faktorer, bland annat att de har etablerat 

sig på nya marknader med nya produkter och nya försäljningskanaler. Under 2007 förklarades 

15 positiva resultat och endast ett negativt.  Ett annat exempel på en resultatförklaring som 

kodats som ett positivt resultat med flera interna förklaringar ges nedan: 

 

”Vi slog ännu en gång lönsamhetsrekord och vi etablerade oss på nya marknader med nya produkter, 
nya försäljningskanaler med en stark tillväxt av vår kundstock till följd.”92 

 

Under 2003 där de uppvisar ett minusresultat finns istället inget positivt resultat förklarat och 

de negativa resultat som presenteras hänförs i 71 procent av fallen till externa faktorer. Ett 

exempel på när ett negativt resultat förklaras med externa faktorer är när Phonera 2003 

förklarar att den svaga dollarkursen samt att den mycket svaga utbyggnadstakten av tredje 

generationens mobilnät har påverkat resultatet negativt. Bortsett från 2003 visar vår 

undersökning att Phonera under åren de haft ett minusresultat förklarar de negativa resultaten 

med både interna och externa faktorer, 2004 förklarar de exempelvis fem av sex negativa 

resultat med interna faktorer. Under åren 2001, 2006 och 2007 då Phonera har haft ett 

plusresultat förklarar de alla negativa resultat med interna faktorer förutom 2006 då ett av 14 

negativa resultat förklaras med externa faktorer.  

 

Antalet resultatförklaringar som har hittats är totalt 91 stycken. Av dessa är majoriteten 

negativa, 48 stycken. Antalet positiva resultatförklaringar som hittats är 43. Denna fördelning 

                                                 
92 Årsredovisning Phonera (2007), s. 6 
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av antalet resultatförklaringar har inte varit konstant under de sju undersöknings åren utan det 

har varierat. 
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4.2.2 Tele 2 

 
Tele2 

Årets resultat (mkr): 

2001 

392 

Antal/procent 

2002 

223 

Antal/procent 

2003 

2 396 

Antal/procent 

2004 

1 902 

Antal/procent 

Totala pos. resultat: 12 13 10 8 

Interna faktorer 10              83% 13            100% 10            100% 8              100% 

Externa faktorer 2                  7% 0                  0% 0                  0% 0                  0% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0                  0% 0                  0% 0                  0% 

Totala neg. resultat: 1 0 0 3           

Interna faktorer 1              100% 0                  0% 0                  0% 2                67% 

Externa faktorer 0                  0% 0                  0% 0                  0% 1                33% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0                  0% 0                  0% 0                  0% 

Tabell 3: Tabellen visar resultatet av vår undersökning från Tele2s årsredovisningar 2001-2004. 

 
Tele2 

Årets resultat (mkr): 

2005 

2 341 

Antal/procent 

2006 

-3 740 

Antal/procent 

2007 

-1 769 

Antal/procent 

Totalt 

2001-2007 

Antal/procent 

Totala pos. resultat: 9 5 10 67 

Interna faktorer 7                78% 5              100% 9                90% 62           92,5% 

Externa faktorer 2                22% 0                  0% 1                10% 5               7,5% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0                  0% 0                  0% 0                  0% 

Totala neg. resultat: 0 0 8 12 

Interna faktorer 0                  0% 0                  0% 3             37,5% 6                50% 

Externa faktorer 0                  0% 0                  0% 5             62,5% 6                50% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0               0% 0                  0% 0                  0% 

Tabell 4: Tabellen visar resultatet av vår undersökning från Tele2s årsredovisningar 2005-2007, samt en 
sammanställning av åren 2001-2007. 

 
 

Efter analyseringen av Tele2s årsredovisningar kan vi konstatera att de var tolv gånger (92,5 

procent/7,5 procent) så villiga att förklara sina framgångar, de positiva resultaten, med interna 

faktorer än med externa. 92,5 procent av de positiva resultaten förklarades med interna 

faktorer. Vid de negativa resultaten förklarades 50 procent med interna faktorer och 50 

procent med externa. Inget resultat förklarades med redovisningseffekter under de studerade 

åren. Det finns flera exempel på när Tele2 förklarar positiva resultat med interna faktorer. 

Följande citat är ett exempel på hur Tele2 i sin årsredovisning 2003 förklarar sina framgångar 

med interna faktorer:  
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”Vårt bästa år någonsin. Kassaflöde, intäkter och lönsamhet har varit positiva under året. Det hade 
inte varit möjligt utan Tele2s skräddarsydda kultur i 23 länder.”93 

  

Vidare är vanliga interna faktorer de använder för att förklara positiva resultat sin speciella 

och unika organisationskaraktär. De talar om att arbeta på ”the Tele2 way”, och att det hjälper 

dem att skapa resultat utöver det vanliga.  

 

I Tele2s årsredovisningar har vi överlag hittat väldigt få negativa resultat, endast 12 förklaras 

mellan 2001 till 2007. Under fyra år presenteras inte något negativt resultat. Under 2006 och 

2007 uppvisar koncernen ett minusresultat men inte heller under 2006 presenteras ett negativt 

resultat, dock under 2007 förklaras de flesta negativa resultat med externa faktorer. Exempel 

på när en extern faktor använts för att förklara ett negativt resultat är under 2007 då de säger 

att den tuffa konkurrensen mellan mobiloperatörerna bidragit till ett negativt resultat. Ett 

annat exempel på en extern förklaring är då Tele2 talar om att nedgången i deras försäljning 

av fast telefoni beror på att kunder allt mer börjar använda mobiltelefoni. Vi har betraktat 

detta som en extern faktor då de skyller resultatet på marknadens utveckling. Exempel på 

interna faktorer de använder för att förklara negativa resultat är när de år 2007 förklarar det 

med avsaknaden av 3G-tjänster i sitt produktutbud.  

 

67 positiva resultat förklarades under de studerade sju åren, alltså 85 procent av de totala 

resultaten som hittades var positiva. Inte under något år har fler negativa resultat förklarats än 

positiva. Detta kan ses mot bakgrund av respektive års resultat. Ett exempel är 2006 då Tele2 

koncernen uppvisade ett minusresultat och det trots detta inte finns några negativa 

resultatförklaringar, utan bara positiva. Ett exempel då de förklarar ett positivt resultat med en 

intern faktor under detta år är, att tillväxt och lönsamheten framförallt bygger på att de kan 

erbjuda sina kunder ett konkurrenskraftigt pris på sina tjänster. När vi studerade 

resultatförklaringar under detta år så uppfattade vi inte förrän vi tittade i resultaträkningen att 

företaget hade gjort en förlust.  

                                                 
93 Årsredovisning Tele2 (2003), s. 2 
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4.2.3 TeliaSonera 

 
TeliaSonera  

Årets resultat (mkr): 

2001 

1 869 

Antal/procent 

2002 

-8 067 

Antal/procent 

2003 

9 080 

Antal/procent 

2004 

12 964 

Antal/procent 

Totala pos. resultat: 22 43 31 44 

Interna faktorer 21           95,5% 40              93% 27              87% 31           70,5% 

Externa faktorer 1               4,5% 3                  7% 3                10% 2               4,5% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0                  0% 1                  3% 11              25% 

Totala neg. resultat: 10        29 29       28       

Interna faktorer 8                80% 20              69%  11              38% 13           46,5% 

Externa faktorer 1                10% 8             27,5% 15              52% 14              50% 

Redovisningseffekter 1                10% 1               3,5% 3                10% 1               3,5% 

Tabell 5: Tabellen visar resultatet av vår undersökning från TeliaSoneras årsredovisningar 2001-2004. 
 

 
TeliaSonera  

Årets resultat (mkr): 

2005 

13 694 

Antal/procent 

2006 

19 283 

Antal/procent 

2007 

20 298 

Antal/procent 

Totalt 

2001-2007 

Antal/procent 

Totala pos. resultat: 28              51               38               257          

Interna faktorer 24              86% 45              88% 34              90% 222         86,5% 

Externa faktorer 4                14% 6                12% 2                  5% 21                8% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0                  0% 2                  5% 14             5,5% 

Totala neg. resultat: 12              16               30               154 

Interna faktorer 3                25% 6             37,5% 9                30% 70              45% 

Externa faktorer 8                67% 10           62,5% 19              63% 75              49% 

Redovisningseffekter 1                  8% 0                  0% 2                  7% 9                  6% 

Tabell 6: Tabellen visar resultatet av vår undersökning från TeliaSoneras årsredovisningar 2005-2007, samt en 
sammanställning av åren 2001-2007. 

 

Resultatet av undersökningen visade att TeliaSoneras positiva resultatförklaringar förklaras 

med en större andel interna faktorer än negativa under de studerade åren. 86,5 procent av de 

positiva resultaten förklarades med interna faktorer. TeliaSonera var cirka 11 gånger (86,5 

procent/8 procent) så villiga att förklara sina framgångar, de positiva resultaten, med interna 

faktorer än med externa. När det gäller de negativa resultaten så förklarades 49 procent av 

dessa med externa faktorer och 45 procent förklarades med interna. Dock kan vi se ett 

mönster av att negativa resultat förklaras med externa faktorer oftare än med interna under 

åren 2005 till 2007. Värt att poängtera är att alla dessa år uppvisar plusresultat. Ett exempel då 

TeliaSonera förklarar ett positivt resultat med en intern faktor under 2006 är: 
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”TeliaSonera visade igen sin styrka och det enastående resultatet är ett tydligt bevis på vår förmåga 
att fortsätta göra starka prestationer under krävande marknadsförhållanden.”94 

 

6 procent av de negativa resultaten förklarades med redovisningseffekter och 5,5 procent av 

de positiva resultaten. 2004 förklarades dock de positiva resultaten med redovisningseffekter i 

24,5 procent av fallen medan jämförande siffra för negativa resultat var 3 procent. Detta var 

mycket på grund av bytet från att ha skrivit av på goodwill till att årligt ompröva värdet på 

den. Denna förklaring använde TeliaSoneras för att förklara flera av sina positiva resultat i 

sina olika verksamheter under 2004.  

 
Under alla år presenteras fler positiva resultat än negativa, även under 2002 då de uppvisade 

ett minusresultat. De negativa resultaten förklarades i högre utsträckning med interna faktorer 

(69 procent) än externa under 2002. Ett exempel på hur de under 2002 förklarat ett negativt 

resultat med en intern faktor är då de förklarar det med kostnader för omstrukturerings och 

effektivitetsprogram som gjorts i syfte för att förbättra verksamheten. Ett exempel på då de 

förklarar ett negativt resultat med två externa faktorer är då omsättningen för fast telefoni har 

minskat på grund av införandet av lokalt förval i Sverige samt på en allmänt svag 

marknadstillväxt under 2002. 

 

Under 2006 och 2007 förklarades vissa negativa resultat med att samtrafikavgifterna sänktes, 

vilket vi har tolkat som en extern faktor då det är en avgift som reglerande myndigheter 

bestämmer över. Eftersom det är TeliaSonera som haft monopolet och fått betalt av andra 

operatörer genom samtrafikavgifter har en sänkning i de avgifterna påverkat dem negativt. Ett 

annat exempel då externa faktorer använts för att förklara ett negativt resultat är i ”VD har 

ordet” från 2005: 

 

”Den marknad som haft de svåraste förutsättningarna under året är den finska mobilmarknaden, som 
präglats av extrem konkurrens med prisfall på omkring 20 procent. Vi försvarade framgångsrikt vår 

marknadsposition, men till priset av ett kraftigt minskat resultat.” 95 
 
 
Vad gäller antalet resultatförklaringar har totalt 411 stycken hittats. Av dessa är majoriteten 

positiva, 257 stycken. 154 negativa resultatförklaringar har hittats. Att fler positiva resultat 

som förklarats har varit konstant under varje av de sju åren.  

                                                 
94 Årsredovisning TeliaSonera (2006), s. 2 
95 Årsredovisning TeliaSonera (2005), s. 2 
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4.3 Sammanställning  

 
Företag: 

 

Phonera 

Antal/procent 

Tele2 

Antal/procent 

TeliaSonera 

Antal/procent 

Alla 

Antal/procent 

Totala pos. resultat: 43 67 257    367 

Interna faktorer 38              88% 62           92,5% 222         86,5% 322            88% 

Externa faktorer 3                  7% 5               7,5% 21                8% 29                8% 

Redovisningseffekter 2                  5% 0                  0% 14             5,5% 16                4% 

Totala neg. resultat: 48  12 154 214 

Interna faktorer 33              69% 6                50% 70              45% 106            50% 

Externa faktorer 15              31% 6                50% 75              49% 98              46% 

Redovisningseffekter 0                  0% 0                  0% 9                  6% 9                  4% 

Tabell 7: I tabellen visas en sammanställning av resultatet från åren 2001-2007 för varje enskilt företag samt en 
för alla de tre undersökta företagen. 

 
Efter sammanställning av de tre undersökningsobjekten, Phonera, Tele2 och TeliaSonera 

under de sju studerade åren kan vi se att företagen förklarar sina positiva resultat med interna 

faktorer i 88 procent av fallen. Det är endast 8 procent av de positiva resultaten som förklaras 

med externa faktorer. När företagen förklarar sina negativa resultat är skillnaden inte lika stor 

som vid de positiva resultaten. Vid de negativa resultaten förklarar företagen dessa med 

interna faktorer vid 50 procent av fallen. Vid 46 procent av fallen presenteras de negativa 

resultaten med externa faktorer.  

 

Något samband med att företagen förklarar positiva eller negativa resultat i någon högre grad 

av redovisningseffekter kan vi inte finna i vår undersökning. Framställning av hur 

redovisningseffekter används av de tre företagen kan nästan bara sägas representera 

TeliaSonera, då Phonera endast använt två redovisningseffekter och Tele2 inte någon för att 

förklara ett resultat. 367 positiva och 214 negativa resultatförklaringar har totalt hittats. 

TeliaSonera och Tele2 har betydligt fler positiva resultatförklaringar än negativa. Phonera 

visar dock på motsatsen där fler negativa resultat förklaras. Vad gäller totalt antal 

resultatförklaringar har TeliaSonera flest, följt av Phonera och minst antal har Tele2.  

 

En likhet kan ses i de undersökta företagen då alla ungefär till lika stor andel har förklarat det 

positiva resultatet med interna faktorer och även en liknande andel med externa faktorer. Vad 

det gäller de totala negativa resultaten kan vi även där se en likhet i hur företagen förklarar 

resultaten. Dock förklarar Phonera de negativa resultaten med en högre andel interna faktorer 

och en mindre andel av externa jämfört med Tele2 och TeliaSonera. 
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5. Analys  

Nedan kommer vi att analysera vårt empiriska material med hjälp av vår teoretiska 

referensram med utgångspunkt i attributionsteorin. Vi börjar med att analysera varje företag 

för sig utifrån den sammanfattande modell vi presenterade i kapitel 2.4 (se nedan). Vi 

kommer därefter att göra en sammanfattande analys för alla företag utifrån attributionsteorin. 

Efter detta kommer vi att analysera årsredovisningarnas trovärdighet. 

 

� Interna faktorer: faktorer som ligger inom företagets kontroll, faktorer som företaget 

själva kan påverka och styra över. När dessa används för att förklara positiva resultat 

där de vill maximera företagets image är det en offensiv verbal strategi.  

� Externa faktorer: faktorer som ligger utom företagets kontroll, något som de själva 

varken kan påverka eller styra över. När dessa används för att förklara negativa 

resultat där de vill urskulda sig eller förneka ansvar är det en defensiv verbal strategi.  

� Redovisningseffekter: redovisningsregler som exempelvis förändrade 

värderingsprinciper eller avskrivningstider. När dessa används för att förklara negativa 

resultat där de vill urskulda sig eller förneka ansvar är det en defensiv verbal strategi. 

 

För att kunna urskilja partiskhet i årsredovisningarna har vi här valt att förtydliga antagandet i 

attributionsteorin om vad som anses som partiskt respektive opartiskt när företag förklarar 

resultat i årsredovisningen. 

 

� Partisk – När fler interna faktorer än externa används för att förklara positiva resultat 

och när det vid negativa resultat används fler externa faktorer än interna som 

förklaring. Vid dessa situationer är beteendet att betrakta som partiskt.  

 

� Opartisk – När lika många eller färre interna faktorer används för att förklara positiva 

resultat och när det vid negativa resultat används lika många externa faktorer som 

interna eller färre än hälften. Vid dessa situationer är beteendet att betrakta som 

opartiskt. 
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5.1 Phonera 

Phonera förklarar i sina årsredovisningar de positiva resultaten med interna faktorer i 88 

procent av fallen under 2001 till 2007. Vi kan således utifrån ett attributionsteoretiskt 

perspektiv konstatera att Phonera är partiska när de förklarar positiva resultat eftersom de 

förklarar positiva resultat övervägande med interna faktorer. Därigenom kan de även sägas 

använda en övervägande offensiv verbal strategi i sina resultatförklaringar, ett exempel på 

detta är då Phonera talar om att de än en gång slog lönsamhetsrekord genom att bland annat 

lansera nya produkter och starta försäljningskanaler.  

 

Intressant är dock att vi utifrån vår undersökning även kan se att Phonera förklarar de negativa 

resultaten till största del, 69 procent, med interna faktorer istället för med externa faktorer 

vilket visar att de är opartiska när de förklarar negativa resultat. Ett partiskt beteende kan 

endast ses under 2003 då de till största del använder externa faktorer för att förklara negativa 

resultat. Phonera använder sig heller inte utav en övervägande defensiv verbal strategi då de 

inte skyller ifrån sig vid negativa resultat utan att de i större utsträckning pekar på faktorer 

som har med företagets eget handlande att göra.  

 

Phonera har under de studerade åren använt sig av väldigt få redovisningseffekter för att 

förklara sina resultat. De har endast använt redovisningseffekter i 5 procent av fallen och då 

har resultatet påverkats positivt. Här kan vi således inte se någon tydlig defensiv verbal 

strategi.  

 

Efter att ha analyserat Phoneras resultatförklaringar under sju år kan vi se att den offensiva 

verbala strategin dominerar. 

 

5.2 Tele2 

I liknelse med många andra studier kan vi i vår undersökning se att Tele2 oftast förklarar 

positiva resultat med interna faktorer, vilket sker i 92,5 procent av fallen. Detta resultat 

innebär att det finns en obalans mellan interna och externa faktorer och Tele2 är således 

partiska när de förklarar positiva resultat. Därmed använder sig de även av en övervägande 

offensiv verbal strategi då de förklarar sina positiva resultat med interna faktorer. Exempel på 

detta är då de ”slår sig på bröstet” och berättar att det framgångsrika företaget exempelvis 

beror på företagets strategi och mål. Ett annat exempel då Tele2 agerar offensivt är när de 
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försöker skapa en optimistisk bild av sig själva då de vid flera tillfällen framhåller att deras 

resultat beror på deras unika sätt att arbeta, vilket de kallar för ”the Tele2 way”. 

 

I analyseringen av de negativa resultaten kan vi inte urskilja någon partiskhet i Tele2s 

resultatförklaringar, då de inte använder sig av fler externa faktorer än interna för att förklara 

negativa resultat. Tele2 är alltså inte partiska när de förklarar sina negativa resultat, utan 

snarare opartiska. Därigenom kan heller ingen övervägande defensiv verbal strategi ses. Ett 

partiskt beteende kan endast ses under 2007 då de till största del använder externa faktorer för 

att förklara negativa resultat. Ett exempel på detta är då Tele2 talar om att nedgången i deras 

försäljning av fasttelefoni beror på att kunder allt mer börjar använda mobiltelefoni, vilket vi 

har betraktat som en extern faktor då de skyller resultatet på marknadens utveckling. Utifrån 

vår studie kan vi se att Tele2 inte förklarat något, varken positivt eller negativt, resultat med 

redovisningseffekter. Således syns ingen defensiv verbal strategi. 

 

Den dominerande strategin som Tele2 använder sig av är den offensiva verbala strategin de 

använder för att förklara sina positiva resultat. 

 

5.3 TeliaSonera  
Vår studie visar att TeliaSonera förklarar positiva resultat med interna faktorer (86,5 procent) 

i högre utsträckning än med externa (8 procent). Resultatet stämmer därmed överens med 

teorin om att företag hellre förklarar sina framgångar med företagets eget handlande och 

således kan en partiskhet identifieras. TeliaSonera ger alltså en optimistisk bild av företaget 

och vi kan därigenom se att de sammantaget har en övervägande offensiv verbal strategi när 

de förklarar sina positiva resultat. Ett exempel på detta är då de förklarar sitt goda resultat 

under 2006 med starka prestationer i företaget.  

 

Det framgår i vår analys av TeliaSonera att det vid negativa resultat i stort sett förekommer 

lika många interna som externa förklaringar, det vill säga det är en balans mellan dessa 

faktorer. Således är TeliaSonera opartiska när negativa resultat förklaras. Ett partiskt agerande 

kan endast iakttas under 2005 till 2007 då fler negativa resultat förklaras med externa faktorer 

istället för med interna. Under 2003 till 2007 använder TeliaSonera sig till största delen av 

externa faktorer för att förklara negativa resultat. Ett exempel på detta är när TeliaSonera 

förklarar ett dåligt resultat med den extrema konkurrensen som råder på marknaden. Under 

2001 och 2002 förklarar de dock sina negativa resultat med interna faktorer i högre 
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utsträckning. Detta förklaringsmönster har blivit betraktat som en defensiv verbal strategi i 

tidigare studier, vilket således förekommer i vår studie. 

 

TeliaSonera förklarar under 2004 vart fjärde resultat som är positivt med 

redovisningseffekter. I vår undersökning har vi utöver detta kunnat se att TeliaSonera 

sammantaget förklarar positiva och negativa resultat i lika hög grad med redovisningseffekter. 

Således kan ingen defensiv verbal strategi urskiljas här.  

 

Den dominerande strategin är den offensiva verbala strategin hos TeliaSonera som 

förekommer när positiva resultat förklaras.    

 

5.4 Sammanställning av resultat från de tre telekomföretagen 
 

5.4.1 Attributionsteori  

Vår studie har visat en förekomst av resultatförklaringar, då de studerade företagen väljer 

att presentera resultat med tillhörande förklaring i sina årsredovisningar. Detta är enligt 

Aerts96 ett sätt för företag att legitimera sina handlingar, vilket har stor betydelse för 

företagens relationer med intressenter. De studerade företagen har intressenter, till exempel 

aktieägare och leverantörer, vilka är intresserade av information om företaget. Cooke97 menar 

att det idag existerar ett beroendeförhållande mellan företag och dess intressenter. De 

studerade företagen är noterade på Stockholmsbörsen och det sker handel i deras aktier och 

många påverkas av företagets ställning och resultat, vilket stärker teorin om att det är viktigt 

att ge förklaringar till resultatet för de externa relationerna. När en prestation eller händelse 

har inträffat uppkommer ofta frågan om varför det har inträffat enligt attributionsteorin. Om 

exempelvis företagen uppvisar ett bra resultat är intressenterna oftast angelägna att få veta 

varför det gått bra för att bedöma om det var en engångsvinst eller om det kan bli en 

fortsättande trend. Bristande information skulle kunna leda till försämrade relationer 

med intressenter då många frågor skulle bli obesvarade. Detta kan i sin tur leda till 

konsekvenser för företaget i form av minskat förtroende. Det är därför viktigt med 

kommunikation för att undvika missförstånd och konflikter.  

 

                                                 
96 Aerts (2005) 
97 Cooke (1989) 
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Attributionsteorin undersöker hur individer förklarar händelser som inträffat dem själva och 

andra människor. De studerade företagen använder resultatförklaringar för att förklara 

händelser och beteenden som påverkat resultat under året. Inom attributionsteorin är ett 

grundantagande att människor inte ser det sociala beteendet som något slumpmässigt utan 

som något som kan förklaras genom orsak- och verkan samband. Detta stämmer överens med 

vår undersökning då exempelvis en ökad försäljning av bredband inte beskrivs utifrån en 

slump utan förklaras av de undersökta företagen som resultat av ökad marknadsföring. Ett 

ytterligare grundläggande antagande inom attributionsteorin är att individer är motiverade att 

ge förklaringar till inträffade händelser och förtydliga sitt ansvar i händelser för att legitimera 

sig. Vår undersökning har visat att företagen erbjuder en stor andel förklaringar till resultat i 

sina årsredovisningar, och förfaller därmed angelägna att inge förtroende inför sina 

intressenter. 

 
5.4.1.2 Attributionspartiskhet 

Attributionspartiskhet är ett grundläggande antagande inom attributionsteorin som innebär att 

det finns en generell tendens att förklara positiva resultat oftare med interna faktorer och 

negativa resultat oftare med externa faktorer. Denna teori har bekräftats i tidigare studier. 

Dock bekräftar vår studie denna teori endast vid positiva resultat. Vår studie visar att 

företagen har en benägenhet att förklara sina framgångar till större delen med interna 

faktorer än med externa. Sammantaget förklarar de tre företagen 88 procent av de positiva 

resultaten med interna faktorer, vilket ger stöd åt det attributionsteoretiska antagandet om att 

företag är partiska när de förklarar positiva resultat. Således är alla de studerade 

företagen partiska när de förklarar sina positiva resultat. 

 

Vår studie visar att de negativa resultaten förklaras med externa faktorer i 46 procent av 

fallen och i 50 procent med interna. Detta resultat stödjer därmed inte antagandet om 

partiskheten inom attributionsteorin. Det vill säga att de studerade företagen är snarare 

opartiska än partiska när de förklarar negativa resultat i sina årsredovisningar. Denna 

opartiskhet visar att företagen vill ta ansvar för negativa resultat. Phonera förklarar till och 

med flera av sina negativa resultat med interna faktorer än med externa vilket kan beskrivas 

som en hög grad av ansvarstagande. Cooke98 menar att det finns en strävan hos noterade 

företag att ha frivillig information för att framstå som ansvartagande. Det vill säga, det kan 

vara en medveten strategi att vilja framstå som ansvarstagande, vilket kan förklara företagets 
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villighet att ta på sig skulden för negativa resultat. Här kan det sägas handla om en avvägning, 

att ta ansvar för resultat kan vara förtroendeingivande men det kan även skapa en dyster bild 

av dem. 

 

Enligt Senge99 har företag en tendens att förklara problem med externa omständigheter. I 

vår studie förklaras ungefär hälften av alla negativa resultat med externa faktorer, vilket 

innebär att vår studie inte stödjer Senges antagande. Enligt BFN måste upplysningar lämnas 

om viktiga externa faktorer som påverkat företagets resultat och ställning, det vill säga, det 

specificeras inget krav på att interna faktorer ska nämnas. Vår studie visar istället totalt att 

flest resultat förklaras med interna faktorer. Vår studie visar dock att företagen hellre 

använder externa faktorer som förklaringar vid negativa resultat än vid positiva. Vi har funnit 

flera exempel där företagen förklarar negativa resultat genom att peka på försämrade 

marknadsförutsättningar, som bland annat försvagad investeringsvilja. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att de studerade företagen verkat i en turbulent bransch under 

undersökningsperioden. Att människor gått från att använda fasttelefoni till mobiltelefoni är 

inget de studerade företagen kan styra över.  

 

Enlig Hooghiemstra100 finns en tendens till att fler positiva resultat förklaras än negativa i 

företagens årsredovisningar. Detta stämmer överens med vår studie då vår undersökning visar 

sammantaget av de tre företagen att 367 positiva resultat förklaras och 214 negativa. Här kan 

dock en skillnad ses bland företagen. Vår studie visar att Phonera förklarar fler negativa 

resultat än positiva, medan Tele2 och TeliaSonera har ett betydande antal fler positiva 

resultatförklaringar än negativa. Att det är lättare att tala om sina positiva resultat kan ses som 

mänskligt, enligt den psykologiska attributionsteorin har människan en inneboende egenskap 

att förklara händelser till sin egen fördel. Det är dock mycket möjligt att företagen har fler 

positiva resultat att förklara då företagen är dominerande samt noterade på Stockholmbörsens 

listor. Telekombranschen är en tillväxtbransch med en enorm teknisk utveckling av produkter 

och tjänster, vilket även kan förklara varför fler positiva resultat förklaras. Detta skulle även 

kunna förklara varför positiva resultat förklaras med interna faktorer i högre utsträckning. 

Endast 8 procent av de samtliga positiva resultaten förklaras med externa faktorer i vår studie 

och detta förklaringsmönster skulle kunna utifrån företagets motivation väljas för att stödja 

deras självaktning för positiva resultat. När ett företag väl har lyckats skapa ett positivt 

                                                 
99 Senge (1995), s. 71 
100 Hooghiemstra (2008) 
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resultat är de kanske inte så motiverade att förklara det med något utanför företagets kontroll 

trots att dessa faktorer har haft positiv inverkan.  

 

5.4.2 Olika verbala strategier 

Enligt Aerts101 finns det flera verbala strategier som företag kan använda för att påverka 

allmänhetens intryck, defensiva och offensiva. I vår undersökning har vi kunnat urskilja båda 

dessa former av verbala beteenden bland de tre studerade företagen. Offensiva verbala 

strategier har förekommit i de studerade företagens resultatförklaringar när de bland annat 

hänvisat ett positivt resultat till deras unika sätt att arbeta och förmåga att komma på nya 

lönsamma idéer. Offensiva resultatförklaringar används enligt Aerts för att maximera 

företagets profil. För visst förstärker företagen sin image om de i sina resultatförklaringar 

berättar att vinsten beror på deras eget handlande eftersom det visar att det kan upprepas och 

att det inte bara beror på tillfälligheter? I alla företag har en offensiv verbal strategi varit 

dominerande under undersökningsperioden, då alla haft en större benägenhet att förklara 

sina positiva resultat med interna faktorer än med externa och redovisningseffekter.  

 

Defensiva verbala strategier, som kan användas som ett försök att fly från en negativ 

händelse eller ett resultat, har påträffats i vår studie i alla studerade företag. Exempel på detta 

är då de studerade företagen har förklarat negativa resultat med försämrade 

marknadsförhållanden som hård konkurrens. Att skylla på något de själva inte kan kontrollera 

är att betrakta som en defensiv taktik från företagets sida. Detta skulle kunna innebära att 

företagen vill förhindra att en intressekonflikt mellan dem och aktieägarna uppstår. Att skylla 

dåliga prestationer på för företaget icke kontrollerbara faktorer minskar ifrågasättande och 

därmed blir de negativa resultaten mindre synliga.  

 

Aerts102 menar att noterade företag har motiv att ägna sig åt defensiva resultatförklaringar. 

De företag som ingår i vår studie är alla noterade och självklart finns det motiv till att förneka 

ansvar vid negativa resultat. För att nämna ett exempel kan en dålig bild leda till att 

aktiekursen sjunker vilket kan få oerhörda konsekvenser för företaget. TeliaSonera är ett 

företag som fick se sitt företag halveras i värde när de år 2000 gav ut sin aktie för 90 kronor, 

vilket marknaden inte tyckte den var värd. Marknadsvärdet var 2002 nere i cirka 30 kronor 

                                                 
101 Aerts (1994) 
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och många aktieägare fick se sitt innehav minska kraftigt vid den tidpunkten. Aerts103 hävdar 

även att det i publika företag ofta uppstår intressekonflikter mellan ledning och aktieägare vid 

negativa resultat. Detta gör ledningen villig att uppträda optimistiskt och anta en defensiv 

strategi vid negativa resultat. Dock är en defensiv verbal strategi inte den dominerande 

strategin i något av de tre företagen. Vi kan alltså inte se så mycket av urskuldande i hur 

företagen förklarar resultat utan mer att de vill skapa en positiv bild av sig själva. 

 

Enligt Aerts104 finns en tendens hos företag att oftare använda redovisningseffekter för att 

förklara negativa resultat än positiva. Vår studie ger inte stöd till den teorin då de tre 

studerade företagen förklarar sammantaget i lika hög grad (4 procent) negativa resultat med 

redovisningseffekter som de gör med de positiva resultaten. Dock förklarade inte Tele2 något 

resultat med redovisningseffekter och Phonera väldigt få.  Således kan ingen defensiv verbal 

strategi ses i de tre företagen vid användande av redovisningseffekter. 

  

Värt att poängtera är att Tele2 förklarar få negativa resultat under de sju studerade åren, 

endast tolv stycken. Att ge så få negativa resultatförklaringar skulle kunna innebära en 

döljande strategi för att förneka ansvar. Om ett företag har ett dåligt resultat på grund av en 

misslyckad satsning hoppas de kanske att det inte ska ifrågasättas om det inte nämns. Dock 

finns det inte heller enligt ÅRL något direkt krav på att ha med resultatförklaringar i 

årsredovisningen. Trots att de är villkorliga förväntas de ofta finnas med i årsredovisningen 

för att bygga upp ett förtroende hos sina intressenter enligt Aerts105. Dock skulle de få 

negativa resultatförklaringar som Tele2 presenterar kunna minska trovärdigheten inför 

intressenter då det ger indikationer på att de inte vill ta ansvar för misslyckanden. Det kan 

även vara så att Tele2 har färre motgångar än de övriga och att det därmed avspeglar en rättvis 

bild. Dock uppvisar de ett minusresultat precis som TeliaSonera under undersökningsperioden 

vilket de inte väljer att kommentera i årsredovisningen. Om de studerade företagen väljer att 

vinkla sin information tar de en risk eftersom det inte är tillåtet enlig ramverket IASB. Den 

strategi som Tele2 uppvisar när de inte förklarar något negativt resultat är varken en offensiv 

eller defensiv verbal strategi, utan en sorts undanhållande och döljande strategi. Denna 

strategi har vi inte sett beskrivas i någon tidigare undersökning.  

                                                 
103 Aerts (2005) 
104 Aerts (1994) 
108 Aerts (2005) 
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5.4.3 Trovärdigheten inom redovisning 

För att redovisningen ska vara tillförlitlig måste den vara neutral, det är den inte enligt 

IASB om informationen på något sätt är vinklad. År 2006 visade Tele2 ett minusresultat, men 

vi fick inga indikationer om att de gått minus eftersom inget negativt resultat förklarades. 

Självklart kan resultatet vara positivt i Tele2s ögon, men kanske borde en eller flera 

förklaringar ges till minusresultatet för att informera eventuellt bekymrade intressenter. Enligt 

BFN måste upplysningar lämnas om viktiga externa faktorer som påverkat företagets resultat 

och ställning. Kanske kan det negativa resultatet bero på en turbulent marknad eftersom även 

TeliaSonera och Phonera uppvisade minusresultat under detta år? Om hela telekombranschen 

hade försämrade marknadsförutsättningar kanske detta är en extern faktor som påverkat 

resultatet. Eller är syftet att manipulera redovisningen så att inte en alltför negativ bild skapas 

av företaget? Att inte lämna någon resultatförklaring till negativa resultat kan även det ses 

som en bortförklaring för att förneka ansvar. 

 

Detta scenario menar Tinker106 är möjligt, företag kan manipulera sin redovisning för att 

uppnå ett visst syfte. Enligt Sandström107 vill ledningen upprätthålla en positiv bild av 

företaget och enligt Aerts108 används resultatförklaringar för att påverka företagets publika 

image och rykte positivt. I vår studie finns flera exempel på att företagen ger en ljus bild av 

sig själva i resultatförklaringarna oavsett resultat. Att de studerade företagen tar åt sig äran vid 

positiva resultat i betydligt högre utsträckning än de förklarar med externa faktorer visar på 

denna optimism. Företag framstår som mer framgångsrika om de säger att deras positiva 

resultat till största del beror på den kompetenta personalen och företagets affärsidé istället för 

att säga att det till största delen drevs av högkonjunkturen. Exempelvis har inget av de 

studerade företagen då de förklarar sin positiva resultatutveckling sagt att högkonjunkturen, 

som ägde rum på den svenska marknaden omkring år 2006, kan ha haft en positiv inverkan på 

resultatet. Bland annat så innebär ofta en högkonjunktur lägre räntor och ökad köpkraft hos 

konsumenter samt att företag blir mer investeringsvilliga. Detta borde även påverka företag i 

telekombranschen och deras resultat positivt.  

 

Även att det totalt förklaras fler positiva än negativa resultat under en turbulent tid för 

telekombranschen kan beskrivas som en optimism eller kanske en viss grad av 
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försvarshållning. TeliaSonera och Tele2 har betydligt fler positiva resultatförklaringar än 

negativa. I Tele2s årsredovisning kunde vi inte hitta någon negativ resultatförklaring under 

fyra av de sju studerade åren. Att använda resultatförklaringar för att skapa en positiv bild av 

företaget borde vara ett enkelt verktyg som undviker ifrågasättande. Detta eftersom att inte 

ens företaget kan veta helt säkert vad ett ökat resultat beror på.  Att resultatförklaringarna 

skulle kunna vara vinklade till företagets fördel är ett antagande som är väl förankrat hos 

användare enligt AICPA, där är användare av årsredovisningar djupt bekymrade över 

trovärdigheten i dessa dokument då de förstår att företagen kan manipulera redovisningen till 

sin fördel. 

  

Tinker109 hävdar att redovisningen aldrig kan bli neutral så länge företagen själva väljer ut 

vilken information som ska presenteras och på vilket sätt. På så vis har de företag vi har 

studerat inte neutral redovisningsinformation, de är alla noterade aktiebolag där företagets 

ledning bestämmer över utformandet av de informativa delarna i årsredovisningen i 

aktiebolag. Vår studie visar även att innehållet i årsredovisningarna inte är neutral då den 

bild de ger är övervägande positiv även i tider av negativ resultatutveckling. För mycket 

negativ information om företaget skapa en negativ bild av dem och de studerade företagen har 

skäl att försöka dölja en negativ bild då de är beroende av sina intressenter. Om en negativ 

bild av företagen ges i årsredovisningen kan det försämra deras chanser att dels få låna pengar 

av låneinstitut och även få in pengar genom köp av företagets aktier.  Samgåendet mellan 

Telia och Sonera innebar troligen behov av externt kapital. 
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6. Slutsats  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och öka kunskapen om hur företag i 

telekombranschen under en period av förändring och medial uppmärksamhet förklarar 

resultat i sina årsredovisningar och därigenom identifiera eventuell förekomst av partiskhet. 

 

Hur förklarar företag i telekombranschen sina resultat i årsredovisningarna under en period 

av turbulenta marknadsförhållanden? 

 

Vi ser likheter i hur Phonera, Tele2 och TeliaSonera förklarar sina resultat i 

årsredovisningarna under 2001 till 2007. Företagen förklarar sina positiva resultat med interna 

faktorer i större utsträckning än med externa. Samtliga förklarar positiva resultat i 85 till 95 

procent av fallen med interna faktorer. Det finns således inga nämnvärda individuella 

skillnader företagen emellan, utan resultatet visar på att en branschlikhet existerar för hur 

företag i telekombranschen i sina årsredovisningar förklarar positiva resultat.  

 

I grova drag finns en likhet i hur de tre företagen förklarar negativa resultat. Tele2 och 

TeliaSonera förklarar sina negativa resultat med ungefär hälften interna faktorer och hälften 

externa. Dock har en skillnad mellan företagen påträffats då Phonera förklarar ungefär vart 

tredje resultat med externa faktorer medan Tele2 och TeliaSonera gör det varannan gång.  

 

Finns det någon tendens till partiskhet när företag inom telekombranschen förklarar resultat i 

sina årsredovisningar?  

 

För att redovisning ska vara trovärdig får den inte vara vinklad eller förvrängas för att ett visst 

syfte ska uppstå. Det är vanligt att företag vill förmedla en positiv bild av sig själva och det 

kan göras genom att företag presenterar resultatförklaringar som är egennyttiga och partiska. 

Liksom liknande internationella studier är vår studies slutsats att samtliga studerade företag är 

mer villiga att förklara positiva resultat med interna faktorer än med externa. Ett partiskt 

beteende kan således identifieras i samtliga tre företagen när de förklarar sina positiva 

resultat.  Ett partiskt beteende är att betrakta som ett målmedvetet och avsiktligt från 

företagets sida. Att förklara positiva resultat med företagets eget handlande är även en 

offensiv verbal strategi vilket är den dominerande och mest framträdande strategin för alla 

företag i vår studie. 
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Vår slutsats för de negativa resultaten är att ett partiskt beteende inte kan urskiljas då de tre 

företagen inte visar någon tendens att förklara negativa resultat med externa faktorer i högre 

utsträckning än med interna. Tele2 och TeliaSonera skyller på externa faktorer i lika stor 

utsträckning som de förklarar negativa resultat med företagets eget handlande. Phonera 

använder oftare interna än externa för att förklara negativa resultat vilket kan betraktas som en 

hög grad av ansvarstagande då de tar ansvar för misslyckade prestationer och inte bara för 

framgångar. Således har en defensiv verbal strategi förekommit i vår studie men den har inte 

varit den dominerande strategin. Endast under vissa år har företagen haft en tendens att 

förklara negativa resultat med externa faktorer i större utsträckning än med interna. 

 

Förutom offensiva och defensiva strategier har vår studie påträffat en ny strategi. Under fyra 

av sju år har inte Tele2 förklarat något negativt resultat, inte ens under ett år då de uppvisar 

minusresultat har de valt att förklara det. Detta kan betraktas som en undanhållande eller 

döljande strategi, då de istället för att skylla ifrån sig eller ta personligt ansvar väljer att inte 

kommentera det. 

 

Vår studies slutsats är att det inte finns en tendens till att använda redovisningseffekter oftare 

än interna faktorer för att förklara negativa resultat i syfte att förhindra personligt ansvar i 

högre utsträckning.  Sammantaget förklarar de studerade företagen positiva och negativa 

resultat med ungefär lika hög grad av redovisningseffekter och detta beteende är inte att 

betrakta som partiskt eller defensivt.  

 

Förutom att positiva resultat förklaras i hög grad med företagets eget handlande har vår studie 

gett flera övriga indikationer på att företagen i telekombranschen förmedlar en optimistisk 

bild av sig själva. Vår studie har sammantaget visat att fler positiva resultatförklaringar 

presenteras än negativa. Phonera stödjer dock inte denna teori då de förklarar flera negativa 

resultat än positiva. Företagen använder externa faktorer oftare för att förklara negativa 

resultat än positiva vilket kan klassas som ett försök till att skapa optimism. Endast 8 procent 

av alla positiva resultat förklaras med externa faktorer vilket tyder på ett avsiktligt beteende. 

Den offensiva verbala strategin har varit dominerande i alla de studerade företagen vilket även 

är en strategi för att framhäva sig själv. Den undanhållande strategin som påträffats i Tele2s 

årsredovisningar kan även det ses som ett sätt att skapa optimism då de döljer negativa 

resultat genom att inte kommentera dem.  
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Konklusionen av denna slutsats är att företag i telekombranschen är partiska med hänsyn taget 

till hur de förklarar positiva resultat. Aerts tidigare studie från 1984 visade upp ett liknande 

resultat som vår studie, företagen var där mer villiga att hänföra sina framgångar med interna 

faktorer än med externa. Trots att han inte fann någon generell tendens att förklara negativa 

resultat med externa faktorer i högre grad än interna var hans slutsats att företagen var 

partiska.  Då vår studie visar att samtliga studerade företag i telekombranschen är avsevärt 

mer villiga att förklara positiva resultat med sina egna prestationer än att skylla på, för 

företaget, okontrollerbara faktorer bekräftar den teori. Med stöd i attributionsteorin innebär 

det att det finns en tendens till att företag i telekombranschen inte har tillförlitlig redovisning. 

Att vara partisk innebär att neutralitetsprincipen inte är uppfylld och därmed kan inte kravet 

på tillförlitlighet uppfyllas. Sedan kan neutralitetsbegreppet självklart ifrågasättas, är det 

någonsin möjligt att få helt neutral redovisning? Antagligen inte då det är företaget själva som 

utformar den. Kanske vore ett sätt att få neutrala resultatförklaringar att låta en oberoende 

revisor skriva resultatförklaringarna efter att ha granskat bolaget. 

 

Men stöd i teorin kan vi alltså uttala oss om att det finns en tendens till att företagen i studien 

ej har tillförlitlig redovisning, dock är vi kritiska till teorin om att ett egennyttigt och partiskt 

beteende är något avsiktligt från företagens sida. Kanske är det troligt att positiva resultat 

oftast beror på företagens eget handlande, exempelvis på grund av att dagens företag ofta 

innehåller mycket kompetens och deras handlande ofta grundar sig i beslut som har 

diskuterats flertalet gånger. Attributionsteorin är en stabil psykologisk teori som handlar om 

människans beteende där det är naturligt att människor hellre vill framhäva sina bra än dåliga 

sidor. På grund av detta kanske inte företagen kan anklagas för att vara partiska avsiktligt när 

de förklarar positiva resultat med eget handlande då det i grunden handlar om ett mänskligt 

beteende. Vad gäller de negativa resultaten ställer vi oss kritiska mot teorin eftersom när 

företag förklarar negativa resultat med externa faktorer inte alltid behöver betyda att de vill 

bortförklara sig. När det gått dåligt för hela branschen kanske det finns fler externa faktorer 

som orsakat detta och då är det varken en bortförklaring eller avsiktligt. Ett exempel på det är 

den rådande finanskrisen som troligen påverkar de flesta företag negativt på något sätt, att en 

hel världsekonomi befinner sig i kris är något som ligger utanför de enskilda företagens 

kontroll.  
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6.1 Vetenskapligt bidrag 

Forskningen kring attributionsteorins partiskhet i årsredovisningar har vid ett flertal tillfällen 

studerats internationellt på en mängd olika företag. Dessa studier har handlat om avancerad 

forskning som publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter. Vår studie är inte avancerad i 

samma omfattning som dessa, men dock ger den ändå ett vetenskapligt bidrag. Eftersom vår 

studie har haft tidigare studier som utgångspunkt där vi fått vägledning vid tillvägagångssättet 

kan den ses som en form av upprepning. Då vår studie visar liknande resultat som tidigare 

gjorda studier, den bekräftar attributionsteorins antaganden, kan denna sägas ge ett teoretiskt 

bidrag till den idag existerade forskningen inom ämnet. Vår studie ger även ett bidrag då den 

vid negativa resultat inte bekräftar teori. Vår studie har även visat upp resultat som inte 

beskrivits i tidigare studier, en döljande eller undanhållande strategi, vilket även det ger ett 

bidrag till attributionsteorin. 

 

6.2 Förslag till vidare studier 

Denna studie ger svar på några frågor samtidigt som den lämnar många frågor obesvarade 

som kan användas till vidare studier. Nedan ges exempel på tips till andra studier: 

 

� Att göra en liknande större studie, där fler företag studeras i flera branscher, så en 

generalisering kan göras för hela Sverige.  

 

� Att göra en cross-cultural studie för att jämföra om förklaringsmönster i 

resultatförklaringar skiljer sig åt mellan länder.  

 
� Att studera hur användare och läsare av årsredovisningar upplever den information 

som lämnas om företagets resultat och aktiviteter.  
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7. Egna reflektioner 

Vår studie har gett upphov till flera intressanta resultat vilket även har lett till att nya 

frågeställningar och funderingar uppkommit. Dessa har vi valt att presentera i ett eget avsnitt 

nedan. 

 

Vi tycker det är intressant att notera att vår studie endast stödjer partiskheten när positiva 

resultat förklaras. Vårt resultat skulle kunna bero på tillgången på information, att det 

troligtvis finns fler interna faktorer att skylla på vid positiva resultat än vad det finns externa 

vid negativa resultat. Vi tror detta kan bero på att det vid positiva resultat alltid finns möjliga 

och realistiska interna faktorer att lägga skulden på. Exempelvis går det alltid att skylla en 

ökad försäljning på företagets affärsidé och det finns egentligen ingen som kan säga att det är 

fel. Att företagen inte är partiska vid negativa resultat tror vi även kan bero på att företagen 

vill framstå som ansvarstagande och på grund av att skylla ifrån sig lättare kan genomskådas. 

 

Vad som även har varit intressant att se är att Tele2 under fyra år inte har valt att presentera 

några negativa resultatförklaringar vilket kan ses som överraskande med tanke på att de 

dessutom redovisade ett minusresultat ett av dessa år. Frågan som kan ställas är om de har 

någonting som de vill dölja eller om de inte vill förmedla en allt för negativ bild av företaget. 

Vi anser att det är lika viktigt, om inte mer, att förklara de negativa resultaten än de positiva, 

speciellt under ett år med minusresultat. Vi anser att det är trovärdigare om företagen tar 

ansvar för inträffade resultat än att ”sopa det under mattan”. Detta tror vi bara kan leda till 

större problem och kostnader i framtiden.  

 

Funderingar som dykt upp under studieprocessen är om det verkligen finns ett rätt sätt att 

förmedla resultatförklaringar på, finns det en sanning eller ett rätt respektive fel sätt att 

förklara resultat på? Går det alltid att identifiera ett orsak- och verkan samband? Hur går det 

att veta att ett minskat resultat beror på lågkonjunkturen och inte på att personalen inte har 

tillräckligt med kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter. Verkligheten är komplex och ser 

ofta annorlunda ut än vad vi tänkt oss. Generellt kan noterande företag många gånger vara 

mycket komplexa med flera olika verksamhetsinriktningar och dotterbolag utspridda över 

världen. Vid dessa tillfällen kan det vara svårt att avbilda verkligheten och kanske måste det 

accepteras att verkligheten inte innehåller en sanning. Därför vara viktigt att ha ett 

flerbildstänkande och acceptera att en händelse kan bero på olika faktorer.  
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Ytterligare en fundering som dykt upp under studien är om det kan vara så att det 

kommersiella sätter ramarna för hur resultat ska förklaras? Vore inte det optimala för alla 

företag att alltid vara ärlig i sin årsredovisning och erbjuda sina intressenter en neutral bild av 

företaget? Det vi tror kan motarbeta detta syfte är att det i varje organisation finns ett 

övergripande mål om ekonomisk lönsamhet. Om detta mål inte skulle finnas tror inte vi att 

diskussionen om ej tillförlitlig och vinklad information i företagens årsredovisningar skulle 

existera i samma omfattning som den gör idag. Är det inte så att det finns en rädsla för att en 

alltför negativ bild av företaget inte kommer att leda till ekonomisk lönsamhet som sätter 

ramarna för hur resultat ska förklaras i företagens offentliga dokument som årsredovisningen 

är?  

 

Vi tycker inte att det är överraskande att företagen i vår studie uppvisar partiska och 

egennyttiga resultatförklaringar. Årsredovisningar för noterade företag blir i dag allt mer 

omfattande med snyggare formgivning och de används i dag lika mycket som ett 

marknadsföringsinstrument som för att ge information till intressenter. Värt att nämna här, 

som inte vår studie har studerat men som vi ändå lagt märke till i vår undersökning, är 

påverkan med bilder. Många bilder har förekommit i företagens årsredovisningar och alla dess 

uppvisar glada människor eller bilder av exempelvis stränder och sol. Detta kan vara ett enkelt 

sätt för företagen att påverka intressenter med bilder för att få dem att få en positivare bild av 

företaget. Vi tror att de flesta företag vill förmedla en positiv bild av sig själva i 

årsredovisningen och därmed kan det leda till att resultatförklaringarna blir partiska. Detta 

beteende behöver inte vara avsiktligt, utan inom psykologin finns väl etablerade teorier om att 

människor hellre framhäver det bra än det dåliga om sig själv. Med tanke på den hårda 

konkurrensen på marknaden och de konsekvenser en negativ bild av noterade företag kan leda 

till är det inte konstigt att icke neutral information presenteras i årsredovisningarna. Med 

denna bakgrund ställer vi oss frågan om årsredovisningarnas trovärdighet minskar i takt med 

marknadens utveckling? Är dagens ifrågasättande av årsredovisningarnas trovärdighet kanske 

bara början? 
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