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Abstract 
 
Annual reports are by many considered to be companies primary way to inform their world 

where the CEO's words are read most carefully by shareholders. The purpose of this paper is to 

examine the design of the CEO's words in annual reports in light of the financial crisis in 2008. 

The study seeking explanations for change, similarities and differences in the various texts based 

on three themes which are results, future and confidence. In this qualitative study five CEO's 

words are explored by means of a discourse analysis, all from large Swedish industrial 

companies listed on the Stockholm Stock Exchange. Some of the results shown is that the CEO 

tends to talk about the company's results in a self-serving manner and CEO speaks more about 

the results before than after the crisis. As for the theme of the future is different content in 

various periods. One clear difference between the years examined, is that the way to talk about 

confidence changed and that this increased after the crisis.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företag kommunicerar idag på ett flertal olika sätt med sin omvärld, i rapporter, på internet, via 

pressmeddelanden, i tidningar och så vidare. Genom de olika kanalerna skapas en bild av 

företaget och vad det står för. Detta spridande av information ger också en indikation på hur det 

går för företaget och vad som kommuniceras är av stort värde för olika intressenter. Bland dessa 

kan nämnas kreditgivare, aktieägare, leverantörer, anställda eller andra personer som på något 

sätt är engagerade och ekonomiskt intresserade i en viss verksamhet eller ett visst företag (ne.se). 

Utan informationsgivning utåt är det svårt att behålla intressenter och utan dessa kan företagets 

fortsatta existens hotas (Lozano, 2005). Intressenterna är som bekant de som tillhandahåller 

företagen med nödvändiga resurser (Pfeffer & Salancik, 1978). Ofta är årsredovisningar 

företagens främsta verktyg för att informera omvärlden om dess angelägenheter (Mirfazli, 2008). 

Dessa rapporter har under en längre tid utvecklats till att bli väldigt rika på information och det 

verkar som att utvecklingen också fortsätter. Företag lägger allt större resurser på att utforma 

dem och i många fall liknar det en färgglad broschyr. (Jonäll, 2007, s. 2) 

 

Enligt 6 kap. 2 § i bokföringslagen ska årsredovisningen upprättas årligen och finnas tillgänglig 

som offentlig handling. Det har länge funnits formella krav på och riktlinjer för hur denna ska 

upprättas. En årsredovisning ska innehålla följande delar: balansräkning, resultaträkning, noter, 

förvaltningsberättelse och för större företag finansieringsanalys eller kassaflödesanalys (2 kap. 1 

§ RedR 1). Enligt RedR 1 ska förvaltningsberättelsen komplettera den information som ges i 

övriga delar. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande överblick beträffande 

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. (3 kap. 1 § RedR 1) För större 

företag ska också särskilda upplysningar om den förväntade framtida utvecklingen lämnas samt 

beskrivningar av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför (3 kap. 3 § 

RedR 1). Med detta menas att upplysningar ska lämnas om vad som faktiskt är känt om 

framtiden. Dessutom ska information ges om förväntningar som finns och är baserade på 

konkreta, kända förhållanden. Samtidigt finns det en del i årsredovisningen som det inte ställs 

krav på i samma utsträckning men som verkar få allt större betydelse.     

 

Vad organisationer själva väljer att skriva om utöver vad de måste redovisa brukar benämnas 
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Corporate Voluntary Disclosure eller på svenska frivilliga upplysningar (Mirfazli, 2008). 

Tillsammans med den rent finansiella informationen i årsredovisningar kan dessa upplysningar 

bidra till att en mer komplett bild av en organisation avbildas. Det som skrivs och berättas om i 

text får allt större betydelse och ses som en viktig del i företagens finansiella kommunikation. 

Detta tillåter och hjälper företagsledningen att också presentera årliga resultat på ett för 

användarna lättförståeligt sätt. (Clatworthy & Jones, 2003) En del av dessa frivilliga 

upplysningar är VD:s ord och tidigare forskning visar att detta brev är det som läses mest 

noggrant av aktieägaren (Kohut & Segars, 1992).   

 

1.2 Problemdiskussion  
Läsare av årsredovisningar försöker, genom den information som ges i dessa, skapa sig en bild 

av företaget. Något som är intressant är att VD:s ord får en primär plats, inte sällan längst fram i 

årsredovisningen. I denna text kan företagsledaren på ett enkelt sätt summera årets aktiviteter och 

prestationer. (Jonäll, 2007, s. 3) Vad som skrivs i årsredovisningar får konsekvenser och 

påverkar uppfattningen hos olika användare. Något som är lite problemfyllt är att den 

information som ges är en från avsändaren konstruerad bild av verkligheten. Mellan 

organisationer och intressenter föreligger asymmetrisk information. Olika parter har tillgång till 

olika mycket information och årsredovisningen är ett viktigt verktyg för att minska detta 

förhållande.   

  
Studier har visat att berättande delar i årsredovisningen som till exempel VD:s ord också anses 

näst viktigast vid investeringsbeslut bland sofistikerade användare som exempelvis analytiker 

och institutionella investerare (Clatworthy & Jones, 2003). VD:s ord måste ge en rättvisande bild 

av företaget men samtidigt också vara tilltalande för exempelvis aktieägare. Dock är det kanske 

inte alltid så enkelt att uppfylla detta då företaget troligen vill framhäva positiva delar. Att 

företagen hela tiden förväntas ge en positiv bild kan vara ett problem i sig och inte minst kraven 

på goda resultat. Bolagen, i synnerhet de noterade, är under ständig bevakning och olika 

analytiker ger marknaden indikationer om deras framtid. Detta leder sannolikt till ökade krav 

från omgivningen vilka ibland kan vara svåra att uppnå. Det finns en kortsiktighet och det kan 

vara en av förklaringarna till att företagen inte alltid är bra på att ge en rättvisande bild. VD har 

normalt ett ansvar för att leverera vinst samt att skydda och öka aktievärdet. Samtidigt utvärderas 
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ofta anställda på årlig basis. (Switzer, 2013) Det är sannolikt så att alla de krav och förväntningar 

som ställs på företagen också påverkar vad som skrivs i VD:s ord. 

  

Omvärlden är föränderlig och det är förmodligen så att den bild företagen ger av sig själva i 

VD:s ord förändras i hög respektive lågkonjunktur. En VD har stort inflytande och möjlighet att 

påverka organisationens framtid på önskvärt sätt, det är därför tänkbart att det sätt på vilket VD 

skriver förändras. Det finns tidigare forskning som pekar på att vid sämre tider så brukar VD:s 

ord fokusera mer på historia för att på så sätt kringgå den osäkra morgondagen. (Kohut & Segars, 

1992) En annan bild ger Amernic och Craig (2004) som menar att VD tenderar att överdriva 

positiva händelser när det går bra och när det går sämre istället tar väldigt lätt på det och 

underskattar det som inte går som förväntat. 

  

Ett exempel på en lågkonjunktur som drabbade världen för några år sedan och som fortfarande är 

aktuell är den finanskris som uppstod år 2008. Denna kris fick stora effekter på ekonomin över 

hela världen (Riaz, 2009; Bondt, 2010). Souto (2009) anser att krisen var den värsta sedan andra 

världskriget och de flesta företag blev påverkade. Tidigare forskning betonar i dessa 

sammanhang vikten av frivilliga upplysningar som VD:s ord. Ett exempel finner vi i den 

finanskris som ägde rum i Asien år 1997. En orsak som sägs förklara varför denna kris uppkom 

är att företagen lämnade bristfälliga upplysningar. Haji undersökte 85 malaysiska börsnoterade 

företags årsredovisningar och hur dessa hade förändrats före och efter finanskrisen 2008. 

Undersökningen kom fram till att företagens årsredovisningar hade förändrats till följd av 

finanskrisen och att frivilliga upplysningar hade ökat mest och stod för den största skillnaden. 

(Haji, 2012) 

  
Företag måste i sina rapporter vara uppriktiga med i vilket tillstånd de faktiskt befinner sig i. Att 

inte vinkla information är viktigt eftersom detta kan bli missvisande för intressenter. Margow 

(2008) menar att företag som ger mer information om till exempel olika risker som ett företag 

har, blir mer attraktiva för investerare. Detta kan bero på att när omvärlden är osäker vänder sig 

investerare till bolag som är ärliga och inger förtroende, det vill säga bolag som ger relevant 

information om osäkerheter. Det faktum att företaget informerar om risk och osäkerhet på ett 

rättvist sätt skapar förtroende. (Mirfazli, 2008) 
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Med utgångspunkt att tidigare studier visat att företagens årsredovisningar förändrats före och 

efter finanskriser har vi valt att fokusera vår uppsats kring finanskrisen 2008. Detta eftersom 

finanskrisen 2008 fick stora effekter på i princip alla företag. Det som undersöks är hur och 

varför VD:s ord förändras. Anledningen till att vi undersöker VD:s ord beror på att det är en 

sådan viktig del i årsredovisningen, precis som tidigare studier visat. Inte minst det faktum att 

aktieägaren läser den delen mest noggrant. En annan anledning till att vi valt att fokusera på 

VD:s ord beror på att det finns få studier med fokus på den delen mot bakgrund av finanskrisen. 

Studier inom detta område är också efterfrågat enligt forskare. (Clatworthy & Jones, 2003) 

 

Tidigare forskning har fokuserat på nio återkommande teman i VD:s ord vilka ges olika mycket 

utrymme och fokus över tid. Dessa nio teman är: marknad, tillväxt, strategier, produkter, 

hotande förluster, framtida vinster, förtroende, framtid och årets resultat. (Bournois & Point, 

2006) Hur mycket plats varje tema ges skiftar lite från år till år beroende på hur bra det har gått 

för företaget. Med hänsyn till uppsatsens begränsade omfattning har vi valt att undersöka tre av 

de nio teman och dessa teman är resultat, framtid och förtroende. Vi avser att undersöka hur 

företagen väljer att använda dessa teman i företagens årsredovisningar före och efter finanskrisen 

2008. 

 

Samtliga teman är identifierade som vanligt förekommande i VD:s ord och det kan därför vara 

intressant att se om och i så fall hur innehållet i dessa teman förändras i tider med finansiell oro. 

Det är troligt att dessa tre teman är framträdande vid finanskriser och att en diskussion kring 

dessa är viktiga bland läsare av årsredovisningar. I VD:s ord kan dessa tre teman vara extra 

viktiga att tala om för att dämpa oron kring företaget och dess framtid. Mot bakgrund av detta 

bör skillnader i dessa tre teman före och efter finanskrisen 2008 kunna utläsas. I den kommande 

analysen bidrar teorierna till att skapa förståelse för varför VD:s ord skrivs som det gör.   

 

Forskningsfråga: Förändras VD:s ord i ett antal stora svenska industribolag innan respektive 

efter finanskrisen 2008 avseende framtid, förtroende och resultat och i så fall hur? Varför skrivs 

VD:s ord på ett visst sätt under respektive år och vad kan förklara eventuella förändringar? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka utformningen av frivilliga upplysningar beträffande VD:s 

ord i årsredovisningar och söka förklaringar till om, hur och i så fall varför de förändrats mot 

bakgrund av finanskrisen 2008. Studien syftar också till att identifiera likheter och skillnader 

gällande innehållet av det som skrivs om respektive tema (resultat, framtid och förtroende) före 

och efter finanskrisen 2008.  

 

2 Teori  

I detta avsnitt presenteras de teorier som syftar till att ge inblick i vad det kan finnas för motiv 

med det VD väljer att skriva om. Dessutom diskuteras kopplingen till respektive tema mot 

bakgrund av teorierna. 

 

2.1 Framställandet och betydelsen av VD:s ord 
Från företagsledningens sida bör nyttan av att lämna frivilliga upplysningar övervägas. Som 

tidigare påpekats är VD:s ord en av de viktigaste och mest lästa delarna i årsredovisningar. 

Vanligen ger brevet en översikt över ett företags verksamhet och prestationer under det gångna 

året, samtidigt kan också VD:s tankesätt, ideologi och strategi skönjas. Vidare pekar texten på 

ekonomiska och industriella faktorer som anses påverka nuvarande prestationer och 

framtidsutsikter i företaget. Det som berättas i VD:s ord kan till exempel främja varumärke, 

väcka tankar, öka kunskap, överföra värden och vägleda människor om hur framtiden ser ut. 

Ledningen kan till exempel ha för avsikt att motivera sammanslagningar eller privatiseringar. 

Det finns också utrymme att vädja om eget kapital och bevilja publicerad balans- och 

resultaträkning. (Graciete et al., 2013) 

 

I VD:s ord har företagen stor frihet att välja vad de vill berätta om eftersom det är frivilligt. Även 

om det som skrivs inte i sig är skyldigt att granskas kommer dokumentet bli föremål för stark 

granskning av aktieägare, analytiker, journalister och myndigheter. Den nytta informationen ger 

beror inte enbart på dess begriplighet utan också på förmågan hos läsarna att urskilja lämplig 



10 
 

mening och innebörd. Vad gäller den språkliga funktionen så finns det litteratur som beskriver 

att ledtrådar ges i berättande text, till exempel med hjälp av metaforer och retorik. Genom dessa 

ledtrådar försöker avsändaren utöva påverkan på mottagaren. (Graciete et al., 2013) 

 

2.2 Legitimitetsteorin 

 Legitimitet kan enligt Deegan, 2002 definieras enligt följande: 

…”ett tillstånd eller status som existerar när en enhets värderingar överensstämmer med de 

värderingar som det större sociala samhället har och som enheten är en del av. Ifall en dispyt, 

aktuell eller potentiell, existerar mellan de två värderingssynsätten, så finns det ett hot mot 

enhetens legitimitet.”  

 

Hos organisationer finns en önskan att legitimera verksamheten och detta har visat sig vara ett av 

de många motiv som anses driva upplysningsrelaterade beslut. Idén om legitimitet kan relateras 

till och beskrivas som ett socialt kontrakt. Med detta menas att omgivningens intressenter 

överväger vilka aktiviteter som kan anses vara acceptabla. Samtidigt förväntas organisationer 

(som en del av omgivningen) utföra dessa aktiviteter enligt de normer omgivningen angivit. Det 

kan liknas vid en underförstådd överenskommelse mellan en organisation och dess omgivning. I 

fall där samhället uppfattar att en organisation inte följt kontraktet, kommer dess överlevnad 

hotas. Om en organisation (enligt samhället) inte fungerar på ett legitimt eller acceptabelt sätt 

kommer samhället återkalla organisationens “kontrakt” att fortsätta med dess verksamhet. 

(Deegan, 2002)  

 

Vidare utgår legitimitetsteorin från att organisationer själva har en vilja att säkerhetsställa att 

deras verksamhet är godtagbar av omgivningen. Här är årsredovisningen ett viktigt verktyg. Den 

kan bland annat användas till att förstärka samhällets uppfattning om företagsledningens sätt att 

hantera olika problem eller alternativt avleda uppmärksamhet från (för företaget) ej gynnsamma 

förhållanden. (Wilmshurst & Frost, 1999)  

 

Legitimitet kan också ses som en resurs som en organisation är beroende av för att överleva. På 

samma gång är det en resurs som organisationen kan påverka och manipulera. Vad som också 

bör nämnas är att legitimitet i sig är ett dynamiskt koncept. Det finns fler skäl till att en 
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organisation ibland inte betraktas som legitim. Värderingar i samhället förändras och vad som en 

gång var acceptabelt beteende bland företag anses inte längre vara det. Det kan också vara så att 

speciella händelser inträffat som negativt påverkat rykte eller legitimitet i organisationen eller 

branschen den verkar i. (Deegan, 2002) 

 

En annan bild av legitimitetsteorin ger Suchman (1995) som menar att legitimitet inte är ett 

statiskt tillstånd vilket också konstaterats tidigare. Det finns en socialt konstruerad domän där 

värderingar och normer skapas mot vilka företagets aktiviteter utvärderas. Då förväntningar och 

värderingar i samhället hela tiden förändras är det viktigt att företagen också visar förändring 

eller i alla fall ger förklaring till varför de inte förändrats. Således kan konstateras att 

organisationer kan förlora sin legitimitet även om de själva inte förändrat sin verksamhet som 

tidigare ansågs vara legitim. (Suchman, 1995) 

 

Det finns två perspektiv inom vilka dynamiken gällande legitimitet kan studeras. Dels det 

strategiska perspektivet och dels det institutionella. Redovisningslitteratur vad gäller frivilliga 

upplysningar eller lämnanden betonar den strategiska konceptualiseringen som understryker hur 

organisationer använder och manipulerar symboliska referenser eller gester som ett försök att 

erhålla legitimtet från en relevant målgrupp. Den institutionella konceptualiseringen syftar till att 

ge inblick i normer och publika åsikter och betonar den dynamik som genererar yttre 

påtryckningar. Här ses inte legitimitet som en resurs som ska förvaltas utan som en uppsättning 

av grundläggande uppfattningar hos relevanta målgrupper. (Mobus, 2005) 

 

Valet av de tre teman som presenterades tidigare i uppsatsen har gjorts mot bakgrund av vad som 

anses vara mest relevant för att undersöka skillnader mellan 2006 och 2009 (Bournois & Point, 

2006). De tre teman som valdes för undersökningen är framtid, förtroende och årets resultat. 

Som tidigare nämnt står legitimitetsteorin för att uppfylla samhällets värderingar och därmed 

skapa legitimitet. Ett tema som kan relateras till legitimitetsteorin är förtroende. I VD:s ord bör 

detta visa sig där företagen försöker framstå som kompetenta och skickliga och därmed uppfyller 

samhällets förväntningar. Företagens sätt att arbeta och uttrycka sig till omvärlden är en viktig 

del för att få och behålla förtroende från samhälle och intressenter. Uppfyller inte företagen 

allmänhetens krav och värderingar finns det risk att allmänheten bryter kontraktet med företaget. 
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I tider med oro är förtroendeskapande säkerligen extra viktigt. Det är då tänkbart att företagets 

intressenter blir mer känsliga och mindre riskbenägna, inte minst aktieägare. Om företaget inte 

inger förtroende kanske denna söker efter andra alternativ som framstår som mer pålitliga och 

säkra, därför bör det vara extra viktigt för företag att skapa förtroende i kristider.  

 

Att tala om framtid på olika sätt borde skapa legitimitet. Förväntningar och värderingar i 

samhället förändras och ifall VD inte ändrar sitt sätt att skriva på gällande sin syn på framtiden 

riskerar företaget att inte ses som legitimt. Utomstående intressenter vill troligen höra olika 

resonemang i olika tider. Det är tänkbart att företagen inte talar lika mycket om investeringar, 

framtida vinster och avkastning under och precis efter en kris eftersom detta inte anses vara 

godtagbart av olika intressenter. Dessutom kanske företagen talar mer om framtiden innan krisen 

än efter med tanke på att det då såg ljusare ut på marknaden. Därav torde framtiden ägnas mindre 

fokus efter finanskrisen 2008 eftersom att legitimiteten i ett företag då kan skadas på grund av att 

framtiden då inte såg så ljus ut för de allra flesta företag.  

 

2.3 Impression management och attribution theory 

Denna teori har sitt ursprung i den psykologiska litteraturen. Till en början användes denna teori 

för att beskriva hur en individ kontrollerar de intryck denne ger på andra och då främst med 

avsikt att göra ett gott intryck. Emellertid tillämpas denna teori även på hela organisationer, 

exempelvis för att förklara varför organisationer som dras med problem gällande legitimitet 

handlar som de gör. Det kan även vara en redogörelse för det egennyttiga sätt på vilket 

företagsledare förklarar förändringar i ett företags resultat och prestationer i årsredovisningar. 

(Hooghiemstra, 2000).  

 

Impression management handlar alltså på något sätt om att förvalta de intryck en individ eller 

organisation ger och det kan ta sin form på ett flertal sätt, både verbalt och icke-verbalt. Dock så 

är individen eller organisationen inte alltid medveten om de intryck den förmedlar. Både 

individer och organisationer kan sägas ha agendor eller dagordningar som innehåller dolda eller 

öppna målsättningar samt planer för hur dessa mål ska uppnås. Detta sägs påverka impression 

management. 
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Något som kan konstateras enligt tidigare forskning är att företag som gör goda resultat lägger 

större fokus vid goda nyheter än dåliga. I företag där resultatet istället minskar är det tydligt att 

de flesta undviker diskussion, analys och orsaker kring detta. I bästa fall väljer dessa dåligt 

presterande företag att både diskutera positiva och negativa nyheter och i värsta fall fokuserar de 

endast på goda nyheter. Slutligen kan konstateras att de företag som presterar bra och visar goda 

resultat i högre grad rapporterar goda nyheter än vad de dåligt presterande företagen rapporterar 

dåliga nyheter. (Clatworthy & Jones, 2003) 

 

Vad gäller företagens rapporteringar så förekommer impression management när ledningen 

väljer ut den information som ska visas och sedan presenterar den på ett sätt som snedvrider 

användarens uppfattning om vad företaget faktiskt presterat. Med detta menas främst den 

information som ges i frivilliga upplysningar och där tolkningar av ekonomiska utfall görs. 

Återigen, det finns en önskan hos ledningen att presentera företagets prestationer och resultat på 

ett egennyttigt sätt. Således ges ibland en förskönande bild av verkligheten. Ledningen vill 

förmodligen dölja dåliga resultat medan den gärna framhäver framgångar, således är den inte 

neutral i hur den presenterar information. Text som rapporterar dåliga resultat i en organisation 

innehåller ofta svårförstådda ord. När det gäller beskrivningen av hur det har gått för företaget är 

det vanligt att dåliga resultat tillskrivs externa faktorer utom dess kontroll, till exempel tidigare 

VD eller ledning. Har företaget istället visat goda resultat hänförs det till interna faktorer som till 

exempel nuvarande lednings goda styrning av företaget. Eftersom de gärna vill visa sig själva i 

bästa möjliga ljus så förväntas berättelser innehålla prestationsjämförelser och riktmärken som 

för företaget är mest gynnsamma. Tidigare forskning visar hur VD i sin övervakning och 

tolkning av företagets resultat gör en jämförelse av prestationsindikatorer med både interna och 

externa referenspunkter. Dessa kan vara till exempel tidigare resultat eller prestationer (internt) 

respektive konkurrenter eller branschgenomsnitt (externt). Forskning visar också att användandet 

av externa referenspunkter är större i stora företag som presterar bra än i mindre företag som 

presterar dåligt. (Brennan, 2009) 

 

En annan teori är attribution theory och den kompletterar teorin om impression management på 

ett bra sätt. Grundaren till denna teori var Heider (1958). Heider betonade att när människan ville 

få en förklaring till en orsak, så försökte denna att pussla ihop de uppgifter som var tillgängliga 
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tills den kom fram till en trolig förklaring. Den centrala utgångspunkten inom teorin är att förstå 

hur människor tolkar händelser och på vilket sätt det relaterar till människans tänkande och 

beteende. Vidare förutsätter teorin att människan är i behov av och försöker hitta en förklaring 

till varför människan reagerar på det sätt som den gör. (utwente.nl) 

 

Det finns två olika attribut som utgör grunden för tillvägagångssättet och vad som kan påverka 

beteendet. Den första kallar Heider för intern attribution, här dras slutsatsen till en persons 

agerande efter något som personen besitter, exempelvis en viss attityd eller personlighet. Det 

andra attributet kallar han för externt attribut, till skillnad mot internt attribut fokuseras här på 

omgivningen och förklaringen söks i den situation personen i fråga befinner sig i.  

 

Vidare föreligger det ett viktigt antagande i att människan enligt denna teori kommer att tolka sin 

omgivning på ett sådant sätt för att kunna bevara en positiv självbild. Framgångar och 

misslyckanden kommer att hänvisas till vissa speciella faktorer. När en person lyckas med ett 

mål kommer detta tillskrivas egna insatser men vid ett misslyckande kommer personen i fråga att 

klandra det som personen inte har någon större kontroll över. (education.purduecal.edu) 

 

Slutligen har vi också valt att utgå ifrån attribution theory och impression managment. Här 

handlar det om hur individer och organisationer väljer att ta åt sig äran för framgångar och om 

hur denne skyller på omvärlden vid motgångar. Mot bakgrund av dessa teorier och även 

finanskrisen 2008 anser vi det vara intressant att undersöka temat resultat. Resultatet är ett bra 

mått på hur framgångsrikt ett företag är och det måste vara tillräckligt bra för att uppfylla alla de 

förväntningar som finns från intressenter. Hur VD väljer att lyfta fram detta och vad denne 

grundar sina antaganden på är av stor betydelse.  

 

Teorin impression management beskriver hur den en person vill kontrollera intryck på en annan 

och då med avsikten att göra ett bra intryck. Möjligen är det så att detta blir extra viktigt för 

företag i sämre tider som finanskrisen 2008. För de flesta företag innebar denna kris försämrade 

resultat och det är troligen så att det sätt på vilket VD uttrycker sig om resultatet i fråga 

förändrats mellan de två åren. I den högkonjunktur världen befann sig i år 2006 gjorde de flesta 

företag goda resultat. I tider som dessa är det tänkbart att VD tillskriver egna insatser som orsak 
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till goda resultat. Kanske är det även så att detta ges mer utrymme i goda tider än i sämre. Har 

det gått mindre bra för företaget kanske VD väljer att klaga på omvärlden och istället tillskriva 

sämre resultat på externa faktorer. Det faktum att företagen på detta sätt beskriver resultat på 

olika sätt kan ha varit fallet efter finanskrisen och att detta visar sig i VD:s ord under 2009.  

 

En sammanfattande modell över hur VD:s ord sänder ut signaler genom de teman som studien 

undersöker presenteras nedan i figur 1. 

 

 
 
Figur 1: Tre av de valda teman som presenterades av Bournois & Point i avsnittet 1.2 utgör grunden i 
denna modell. Varje enskilt tema är i modellen en box. Genom varje tema kan VD uttrycka sig och på 
detta sätt förmedla information och mening till företagets intressenter och omvärld. De olika teorierna 
som presenteras syftar till att ge förståelse för hur VD kommunicerar via respektive tema. (Egen modell) 

 

3 Metod 

3.1 Utgångspunkt   
Det finns två vanliga uppfattningar över hur förhållandet mellan teori och empiri ser ut, dels 

deduktiv teori och dels induktiv teori. Valet av metod beror på vad studiens syfte är, det vill säga 

om författaren vill utgå från befintlig teori (deduktiva metoden) eller återskapa ny teori 

(induktiva metoden) (Bryman & Bell, 2007, s. 25). Denna studie utgår ifrån det deduktiva 

angreppssättet. Med hjälp av teori och tidigare forskning tolkas det resultat som studien visar, 

även likheter och skillnader identifieras mellan de två åren 2006 och 2009. I denna uppsats 

används således teorier som anses väsentliga och viktiga för att besvara dess frågeställningar.  
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3.2 Val av data 

Denna undersökning grundar sig helt på sekundärdata, det vill säga data som redan finns 

tillgänglig i form av till exempel offentliga dokument. Det finns två typer av sekundärdata, intern 

och extern. Vad gäller organisationer så är intern data den data som finns inom organisationen 

och extern data den data som finns utanför. (Christensen et al., 2010, s. 91) De årsredovisningar 

som studeras hittas enkelt på respektive bolags hemsida och detta är följaktligen extern data. 

Tillförlitligheten i dessa är hög på så sätt att företagen vid framställandet av dessa har flera krav 

på sig från omvärlden och materialet granskas av revisor, som kontrollerar att det är av 

rättvisande bild. Dock kan materialet i sig vara något vinklat till syfte att tillfredsställa olika 

intressenter. Tack vare att de är lättillgängliga medför det ingen kostnad eller större tid att samla 

in materialet.  

 

3.3 Pilotstudie 

En första pilotstudie genomfördes genom en innehållsanalys där vi letade efter tre teman: 

framtid, osäkerhetsfaktorer och hänvisning till siffror. Alla i gruppen läste igenom och 

genomförde metoden individuellt och därefter jämfördes resultaten. Vårt resultat blev varierande 

på vissa områden men vi tyckte oss ändå kunna utläsa vissa skillnader och likheter. Vi fick 

genom denna pilotstudie insikt i betydelsen av att klart redogöra för tillvägagångssättet. I den 

“riktiga” undersökningen hade vi klart för oss vad som skulle räknas in på respektive tema. På 

detta sätt erhölls en god interbedömarreliabilitet. 

 

Ytterligare två pilottest genomfördes där vi försökte förbättra det som var mindre bra vid vår 

första pilotstudie. Där testades alla teman som valts för den riktiga studien, förtroende, årets 

resultat och framtid. De utvalda företagen var Peab och Holmen och de åren som undersöktes var 

2006 och 2009. Peab ingick i gruppen industribolag och därför valdes också Peab borts från 

urvalet och på detta sätt undveks att förutfattade meningar och idéer skulle påverka resultatet. 

Trots detta ville vi ändå ha med ett industribolag i vår pilotstudie för att det kunde bidra till att 

skapa förståelse och upptäcka eventuella delar som var specifika för industribolag. Respektive 

person i gruppen testade metoden individuellt och sedan jämfördes resultaten. När vi exempelvis 

letade efter temat framtid fokuserades på allt som hörde till detta tema, dock kunde det vara i 

olika sammanhang och beröra olika aspekter. Liknande tillvägagångssätt användes när det gällde 
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temat förtroende där vi valde att undersöka i vilken utsträckning VD ville förmedla förtroende. 

Detta kunde vi markera när VD exempelvis diskuterade om trovärdighet och tillförlitlighet i 

företaget.  

 

3.4 Urval 

De företag som studeras är ett urval av de större industribolag som finns noterade på 

Stockholmsbörsen. Eftersom denna undersökning syftar till att söka efter skillnader i VD:s ord 

mot bakgrund av finanskrisen 2008 kommer två år att studeras och jämföras. De två år som 

studeras är 2006 och 2009. Det är tänkbart att företagen kan ändra den bild de vill ge i efterhand 

eftersom de kan påverkas av hur marknadsläget ser ut i början av året. Med detta menas den 

period företagen har mellan det att föregående år har tagit slut fram till att årsredovisningen för 

detta år offentliggörs. Vi anser att 2007 skulle bli för nära inpå krisen, dessutom kunde krisen 

troligen anas redan detta år. Att år 2009 valts som året efter krisen motiveras med att vi ser 2008 

som det riktigt turbulenta krisåret och att detta kanske avspeglas i årsredovisningen. År 2008 

fokuserar troligen företagen allt för mycket på enbart finanskrisen vilket skulle kunna ge en 

missvisande bild eftersom de är mitt uppe i en kris. Uppsatsen söker svar på hur VD:s ord 

förändrats till följd av finanskrisen och därmed väljs inte år 2008. År 2009 kan liknas mer vid ett 

normalt år och då hade marknaden också lugnat ner sig något vilket gör att det lämpar sig bättre 

för undersökningen. 

 

I denna studie har enbart en bransch undersökts eftersom det då blir lättare att dra slutsatser av 

resultatet. Att undersöka fler branscher leder till svårigheter gällande slutsatser eftersom vi då 

endast skulle undersöka några få företag inom olika branscher samtidigt som dessa påverkas 

olika mycket av omvärlden. Industribranschen valdes eftersom den påverkades negativt av 

finanskrisen vilket kan ge intressanta resultat i denna undersökning. På Stockholmsbörsens 

storbolagslista Large Cap finns idag 16 stycken industribolag (di.se). Av dessa undersöks fem 

stycken, vilket bör ge ett någorlunda representativt urval för gruppen industribolag på Large Cap. 

Bolagen valdes slumpmässigt med hjälp av en slumptalsgenerator i excel.  

 

Valet att samtliga bolag skulle vara noterade, vara liknande i storlek samt verka i samma bransch 

gjordes mot bakgrund av att ett antal viktiga kriterier då uppfylldes. Att de valda bolagen finns 
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inom samma lista och att de är noterade gör att de har liknande krav på sig när det gäller vad de 

ska redovisa. Om helt olika företag hade valts skulle troligen resultatet av undersökningen bli 

svårt att tolka. Dessutom antas att dessa företag påverkas liknande av omvärlden och då inte bara 

av de regelverk som de måste förhålla sig till. Således är en liknande omgivning också viktig för 

att bolagen inte ska ha olika krav på sig. Företagen bör också ha funnits ett tag eftersom att 

längre historik skapar grund för liknande värderingar. (Jonäll, 2007, s. 42) Av de 16 företagen i 

urvalet valdes fem bolag bort, dessa var Peab, ABB, SKF, Securitas och SAAB. Anledningen till 

att Peab inte valdes var för att den användes i pilotstudien vilket beskrivs längre fram i 

uppsatsen. Beträffande ABB så fanns det år 2009 inte något VD:s ord utan istället en diskussion 

mellan styrelseordförande och VD. SKF, Securitas och SAAB valdes bort då de bytt VD mellan 

2006 och 2009 vilket skulle göra det svårt att jämföra VD:s ord mellan åren. 

 

 
Bolag	  från	  industribranschen	  på	  Large	  Cap	   Valordning	   Företag	  

	  
	   	   	   	  1	   2 ABB	  

	  2	   4 Alfa	  Laval	  
	  3	   1 ASSA	  Abloy	  
	  4	   15 Atlas	  Copco	  
	  5	   14 Hexagon	  
	  6	   12 NCC	  
	  7	   13 NIBE	  
	  8	   8 SAAB	  
	  9	   3 Sandvik	  
	  10	   5 Scania	  
	  11	   7 Securitas	  
	  12	   10 Skanska	  
	  13	   6 SKF	  
	  14	   11 Trelleborg	  
	  15	   9 Volvo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  16	   Peab	  
	  Borttagna	  ur	  urvalet	   	   Peab,	  ABB,	  SKF,	  Securitas,	  SAAB	  
	  

	  Tabell 1. Vi valde ut dessa 16 företag i vår undersökning. Valordningen har sedan slumpats. 

Några bolag valdes bort av olika anledningar. Då ett bolag inte kunde väljas valdes istället 

nästkommande bolag i listan.  
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3.5 Genomförande 

Denna studie syftar som tidigare nämnts till att identifiera hur VD uttrycker sig i det brev han 

eller hon årligen skriver (eller sätter sitt namn på). För att tolka och analysera det som skrivs har 

en diskursanalys valts som metod. Metoden är således kvalitativ med vilket menas att den främst 

fokuserar på det som uttrycks i ord. En kvalitativ metod är oftast mer djupgående än en 

kvantitativ metod och så är fallet med denna uppsats. Kvalitativa studier söker egenskaperna 

eller karaktären hos någonting. (Bryman & Bell, 2007, s. 297) Studien syftar inte till att mäta 

olika förhållanden och inte heller att statistiskt fastställa resultatet, en kvalitativ metod anses 

därför vara passande. Valet av denna metod medför att det, precis som vid många andra 

kvalitativa studier, inte alltid är så lätt att generalisera resultatet. Även om detta inte kan göras 

kan undersökningen utgöra ett bra exempel på hur VD:s ord skrivs och om, hur och varför 

innehållet förändras. Studien genomförs med hjälp av en diskursanalys. Vad diskursanalys 

innebär och vilka för och nackdelar som är förknippade med metoden beskrivs nedan.   

 

Till en början hämtades de slumpmässigt utvalda årsredovisningarna på respektive bolags 

hemsida. Sedan började vi med att individuellt läsa igenom VD breven för att få en översiktlig 

bild av dessa. Innan undersökningen påbörjades kom vi överens om att markera respektive tema 

med en viss färg för att underlätta vid genomförandet. Temat resultat markerades med gul färg, 

framtid markerades med grön färg och slutligen valde vi att markera förtroende med blå färg (se 

bilaga 1). 

 

Studien genomfördes genom att varje enskilt bolag undersöktes var för sig. Både år 2006 och år 

2009 studerades mot bakgrund av de tre teman som valts innan nästa bolag studerades. Var och 

en av oss gjorde först sin egen tolkning av våra teman genom att markera vad som ansågs vara 

relevant. Oftast blev resultatet ganska likt men ibland uppstod oenighet. Som lösning på detta 

resonerade vi oss fram till vad som var det mest rätta. I nästa steg skrev vi tillsammans ner i text 

vad VD valt att skriva om och den röda tråd som fanns gällande respektive tema. Eftersom 

studien syftar till att också jämföra styrkan i valda teman så graderades också i vilken grad vi 

tyckte att VD valde att berätta om dessa. Detta gjordes genom en skala på 0, 1, 2, 3. Tillsammans 

med det som skrevs i text bidrog detta poängsystem till att jämförelsen mellan de två åren kunde 

göras på ett bra sätt, då främst bolagens samlade förändring. En kort förklaring till hur poäng 
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utdelas ges nedan.  

 

0 poäng: Temat framgår inte på något sätt 

1 poäng: Temat nämns någon gång och är svagt 

2 poäng: Temat nämns relativt mycket och är ganska starkt 

3 poäng: Temat är starkt och återkommer flera gånger i texten.    

 

3.5.1 Exempel 

Ett av de VD ord som studerats finns i Sandviks årsredovisning 2006 (se bilaga 1). Detta utgör 

exempel för hur identifierandet av teman har gjorts. Nedan visas några av de markeringar som 

gjordes gällande temat resultat. För det mesta markerades stycken och meningar men i vissa 

specifika fall även enstaka ord. Oftast gjordes markeringar för enstaka ord då de ingick i 

rubriken. Det som i texten nedan är understruket är vår (gula) markering för temat resultat.   

 

“Global tillväxt och stark resultatutveckling” 

Detta var rubriken för VD:s ord och detta var en av de få gånger som enbart några få ord 

markerades. Att resultat ges utrymme i rubriken kan bidra till att temat ges en högre poäng. Det 

räcker det inte med en enstaka markering för att temat ska tilldelas högre poäng utan det bör 

också föras ytterligare diskussion om temat i fråga.     

 

“• Årets resultat efter skatt +27 %, 8 107 MSEK.” 

“• Vinst per aktie +30 %, 6,45 SEK. “ 

Även dessa citat ges en central plats i VD:s ord och de lyfts också fram innan den löpande 

texten.  

 

“År 2006 blev ytterligare ett starkt år för Sandvik. Försäljningen nådde 72 miljarder kronor 

efter en tillväxt under året på 14 %. Resultatet efter finansnetto ökade med 26 % till 11 miljarder 

kronor. Koncernens finansiella mål uppnåddes eller överträffades.”  

I detta stycke har delar av stycket markerats eftersom att vissa delar tydligare kan hänföras till 

temat resultat. Den första meningen anser vi höra ihop med de två sista angående resultat. I vissa 

fall, vilket framgår av dessa exempel, nämns inte ordet resultat direkt men de anses ändå tillhöra 
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resultat.   

 

Affärsområde Sandvik Tooling hade en fortsatt gynnsam utveckling under 2006. En stark global 

efterfrågan i kombination med framgångsrika introduktioner av nya produkter förstärkte 

ytterligare Sandvik Toolings ledande position inom skärande bearbetning. Såväl försäljningen 

som resultatet ökade och varumärkesstrategin med differentierade kunderbjudanden var fortsatt 

framgångsrik. Omfattande investeringar gjordes i förbättrad produktionsteknik och ökad 

kapacitet. Samtidigt fortsatte arbetet med att konsolidera och integrera enheterna i en global 

teknikplattform för att ytterligare öka flexibiliteten inom tillverkning och logistik. 

I detta stycke är det endast en mening som har markerats. Övrig text beskriver inte direkt 

resultatet.  

 

“Inom Sandvik Materials Technology fortsatte det omfattande förändringsprogrammet för att 

ytterligare öka lönsamheten genom en förändrad produktmix mot mer förädlade och 

specialiserade produkter, vilket uppnås genom omfattande nya produktlanseringar. Ett resultat 

av förändringarna är också ökad produktivitet samt förbättrad kundservice. Under 2006 var 

arbetet framgångsrikt och bidrog till att både vinsten och försäljningen steg markant. 

Affärsområdet är väl positionerat på flera expansiva marknader, till exempel olja/gas, energi, 

petrokemi och pulvermetallurgisamt nya områden såsom medicinska implantat.” 

Med den mening som markerats i detta stycke har en tolkning gjort att företaget vill visa på att 

framgångsrikt arbete resulterat i goda resultat.  

 

Vid identifierandet av olika teman har det varit viktigt att de meningar eller stycken som väljs 

verkligen handlar om temat i fråga. I den årsredovisning som diskuterades ovan finns ett 

exempel på när ett ord inte kan markeras eftersom att det inte har med temat i fråga att göra: “Ett 

resultat av förändringarna är också ökad produktivitet samt förbättrad kundservice.” Detta visar 

också på en styrka som finns med kvalitativa studier som denna. Vid en kvantitativ studie och 

användandet av exempelvis ett datorprogram hade programmet troligen markerat detta ord och 

på så sätt tillskrivs ord mening som de inte har.    

  

I detta VD:s ord gjorde vi bedömningen att VD talar mycket om resultat, inte minst med tanke på 
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att resultat framhävs tydligt i inledningen av texten samt att temat återkommer flera gånger på 

olika sätt i den löpande texten. Vid bedömningen har vi också diskuterat och tolkat hur starkt och 

hur djupt VD har beskrivit respektive tema. Med anledning av detta gavs temat resultat en hög 

poäng i denna årsredovisning. Slutligen upprättades även en tabell där vi sammanslog alla poäng 

som tilldelats. Detta för att underlätta för läsaren hur mycket diskussion som fördes om alla tre 

teman. 

 

3.6 Diskursanalys 

Diskursanalysen handlar om att tolka och att hitta det som döljs bakom det som skrivs eller 

presenteras. Diskursanalytiker anser att deras teknik inte ska kodas eftersom detta är omöjligt. 

De anser istället att diskursanalys är en typ av ”analytisk mentalitet”, att undersökta texten i sin 

kontext. (Bryman och Bell, 2005, s. 414) Diskursanalysen fokuserar på det språk avsändaren 

använder sig av och ordet härstammar från latinets discu´rsus, samtal. I vetenskapliga 

sammanhang menas med diskurs helheten av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp 

(ne.se). Dessa uppstår i dialog och i relation till eller i kontrast mot andra uttalanden eller 

grupper av uttalanden. Den effekt som uttalandet har får endast effekt i en viss kontext. Vad 

gäller VD:s ord så är det alltså rimligt att anta att det får effekt på företagets omgivning. (Jonäll, 

2007, s. 18) 

 

Det finns olika typer av diskurser där en viss typ av språkanvändande är vanligt. Några exempel 

som kan nämnas är den medicinska, den företagsekonomiska och den politiska diskursen. Inom 

dessa diskurser talar man på ett bestämt sätt om hur världen ska förstås. I denna uppsats är det 

utifrån den företagsekonomiska diskursen som analysen görs och då hur VD väljer att uttrycka 

sig. De nio teman som presenterades tidigare utgör ett exempel på hur en diskurs kan användas 

på liknande sätt. (Jonäll, 2007 s. 18) Beroende på vad en avsändare vill uppnå med det han eller 

hon skriver eller talar om kan språket användas på olika sätt. Det som undersöks är alltså hur 

verkligheten skapas och inte hur den är, detta är i enlighet med antagandet om att det som skrivs 

i VD:s ord är en konstruerad bild av verkligheten. Forskarens roll vid diskursanalys är att försöka 

fundera ut vad människor verkligen menar när de säger det ena eller det andra, vilka mönster 

som finns i utsagorna och de sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av 
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verkligheten får. Vad gäller diskurser så går det inte att nå verkligheten utanför dessa och därför 

är det diskursen i sig som är föremål för analysen. (Winther, 2000, s.28)  

 

I undersökningen tillämpas kvalitativ metod. Mot bakgrund av de teman som valts syftar 

diskursanalysen till att identifiera hur VD väljer att uttrycka sig kring dessa. Hur och vad VD 

säger har som syfte att uppnå effekter hos andra. För att finna det som är av intresse kan det i 

analysen vara en bra utgångspunkt att uppfatta det som sägs som en lösning på ett problem. En 

metod som också kan vara till hjälp är att vara skeptisk i tolkandet för att på så sätt leta fram det 

som sägs mellan raderna. (Bryman & Bell, 2005, s. 414)  

 

Genom att göra temaindelningen kan likheter och skillnader i uttalanden som VD gör urskiljas. 

Mot bakgrund av finanskrisen vill vi främst få svar på om och hur företagen talar om och 

resonerar kring respektive tema. Undersökningen har inte som syfte att kvantifiera och på så sätt 

se hur frekvent avsändaren är med dessa utan snarare få en bild över vad denne samlar texten 

kring. Med tema menas den röda tråd och den centrala fråga som återkommer i texten. (Jonäll, 

2007, s. 50) Det poängsystem vi skapat i resultatdelen syftar alltså inte till att kvantifiera utan att 

visa på vilken bild VD och företaget vill förmedla.  

 

En tydlig beskrivning över hur metoden går till och hur råmaterialet kategoriseras är viktigt 

eftersom det gör att bättre tolkningar då kan göras. Genom att vara konsekvent minskar graden 

av felkällor och skevhet. Den tolkning som genomförs bör vara likartad mellan olika forskare, 

detta benämns interbedömarreliabilitet. Som nämndes bör också den enskilde undersökaren vara 

konsekvent över tid vilket kallas intrabedömarreliabilitet. (Bryman & Bell, 2005, s. 213, 214, 

226)   

 

3.7 Fördelar och nackdelar med metoden 

En nackdel med diskursanalysen är att det kan vara svårt att undersöka de diskurser 

undersökaren själv är nära eftersom denne har åsikter om dessa. En lösning på problemet är att 

undersökaren försöker sätta parentes kring sig själv och sin kunskap och på så sätt undgå att egna 

värderingar överskuggar analysen. Forskaren kan också försöka ställa sig främmande inför 
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materialet. (Winther, 2000, s. 28) Den främsta kritik som riktas mot studier som denna är alltså 

subjektiviteten men även det faktum att endast en begränsad mängd konkreta diskursiva uttryck 

omfattas. (Winther, 2000, s. 133). Inom kvantitativ forskning motiveras ofta kunskapsanspråk 

med reliabilitet (att upprepad mätning ger samma resultat) och validitet (att mäta det man avser 

att mäta). Detta eftersom att syftet med kvantitativa studier är att kunna byta ut forskaren 

(reliabilitet) och att på förhand bestämma vad som ska mätas (validitet). Dock kan den 

kvalitativa forskaren se till att hon eller han är saklig och tillförlitlig genom att dokumentera och 

reflektera över sina val och tolkningar. (Widerberg, 2002, s. 18) Trots att dessa begrepp vanligen 

inte beaktas i kvalitativ forskning så har vi ändå försökt att uppnå detta inom gruppen. 

Diskussioner samt pilotstudier har syftat till att uppnå en konsekvent undersökning. För att ändå 

på något sätt styrka validiteten i denna kvalitativa studie är det alltså viktigt med transparens. 

(Winther, 2000, s. 123) Vi kommer därför att visa på ett representativt exempel från det 

empiriska materialet där det framgår hur tolkandet av teman gjorts.  

 

Metoden att använda sig av diskursanalys lämpar sig på så sätt att uppföljningsstudier eller andra 

liknande studier är enkla att genomföra. Detta förutsatt att undersökaren beskriver hur denne gått 

tillväga. En diskursanalys kan också lämpa sig för longitudinella studier där förändringar över tid 

kan spåras. Ett exempel är denna uppsats som söker efter förändringar i VD:s ord. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 227)  

 

3.8 Metodreflektion 

Bolagen undersöktes individuellt, syftet med detta var att undersökningen skulle bli mer 

objektiv. I efterhand visade det sig att metoden fungerade väl. Det individuella tolkandet 

tillsammans med den gemensamma diskussionen bidrog till att undersökningen blev mer 

heltäckande. Det faktum att vi var tre personer som läste igenom samma texter bidrog till god 

kvalitet i undersökningen. Kanske hade det varit bättre att vara fler men samtidigt kan det nog 

vara svårt att vara för många i en undersökning som denna, oenighet om vad som är relevant 

skulle då lättare kunna uppstå.  

 

Efter att alla markerat de delarna som passade för varje tema på ett VD:s ord jämfördes 

resultaten som tidigare nämnts. Vid jämförandet var det en relativt stor del som stämde överens 
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mellan de olika markeringarna. Temat resultat var det som stämde bäst överens vilket kan bero 

på att det inte förekom så många gånger och att det även var lätt att upptäcka. När det gäller 

temat förtroende och framtid var det något större skillnader. Vid oenighet fördes som tidigare 

nämnts en diskussion samtidigt som processen genomfördes igen, främst då styckevis. Tack vare 

detta kunde VD:s budskap utläsas. En svaghet med denna undersökning är att den innehåller 

mycket tolkning från forskarens sida. Samtidigt är tolkningen subjektiv eftersom det är svårt att 

göra objektiva bedömningar och tolkningar på samma sätt vid olika tillfällen, det vill säga 

intrabedömarreliabilitet. Det är en kvalitativ studie som utgör ett exempel över hur VD:s ord kan 

se ut. 

 

I början av undersökningen var det lite svårt att bestämma vilka delar som passade till vilket 

tema och även om vissa delar skulle vara med och ansågs relevanta. Ju längre undersökningen 

fortskred desto mer samordnade blev vi som forskare. Mot slutet av undersökningen blev det 

lättare att snabbare tolka och bestämma vad som kunde hänföras till respektive tema, det vill 

säga interbedömarreliabilitet. Detta kan visa på att resultatet framställdes med olika grad av 

kvalitet. Dock så var tempot lägre i början vilket kan ha minskat denna variation. Något som 

ytterligare hade kunnat stärka kvaliteten i undersökningen är fler pilotstudier kunde genomförts. 

Dock skapade pilotstudierna en bra grund för den fortsatta forskningen där flera brister 

upptäcktes som till exempel att bestämma vad som skulle markeras vid identifierandet av teman. 

Vid genomförandet användes som tidigare nämnts tre olika färger för att markera respektive 

tema vilket fungerade bra. En svårighet uppstod då samma budskap i olika stycken passade in på 

fler än ett tema. I vissa fall valdes mer än ett tema och i andra fall valdes det mest centrala.    

 

4 Empiri 

Här presenteras resultatet av undersökningen. Först kommer en kort beskrivning av företaget 
och sedan presenteras resultat för varje tema vi undersökt, resultat, framtid och förtroende. 
 

4.1 Assa Abloy 
Företags egna beskrivning av bolaget: 

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav 
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på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Med över 150 bolag i mer än 40 länder och drygt 

10 procents andel av världsmarknaden är koncernen låsbranschens största globala aktör. 

Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en 

internationell koncern med cirka 29 000 anställda. (Årsredovisning Assa Abloy, 2009, s. 3) 

4.1.1 VD:s ord 2006  

Resultat  

VD Johan Molin diskuterar väldigt mycket om bolagets goda resultat. Bakgrunden till den starka 

ökningen av rörelseresultat motiveras med förvärv, volymtillväxt och genomförda 

strukturåtgärder, bland annat Lean-metoder. Lönsamheten för en av divisionerna har belastats av 

kraftiga prisökningar på råmaterial. Brevet inleds med följande: “Det är glädjande för mig att 

konstatera att 2006 blev ett mycket bra år för ASSA ABLOY”. VD anger flera gånger i siffror 

och i procent hur mycket resultatet ökat och att utvecklingen är god. Även goda marginaler 

nämns flera gånger. Poäng: 3 

 

Framtid 

VD beskriver ingående hur företaget ska gå tillväga inför framtiden för att bli mer effektiva och 

lönsamma. Företaget lägger mycket fokus på att utvecklas genom förvärv och investeringar. 

Även lanserandet av nya produkter och framtida flytt av produktion till lågkostnadsländer är 

något som ges utrymme. Företaget investerar mycket och ser ljust på framtiden: “Trots den 

snabba expansionen har koncernen fortsättningsvis mycket goda möjligheter till tillväxt“. Poäng: 

2 

 

Förtroende 

Förändringar vad gäller koncernledningen har gjorts och nya anställda har tillkommit som har 

bred erfarenhet vilket ska gynna Assa Abloy framöver. VD betonar att tillväxten varit stark och 

att den var “klart bättre än de största konkurrenterna på den amerikanska marknaden”. Citatet 

visar att företaget vill framstå som attraktiva. Molin berättar vidare att affärsenheten Assa Abloy 

ITG har genomfört en omorganisation för att öka fokus på kunderna. VD nämner även att 

företaget eftersträvar ett nära samarbete med kunder för att ta fram nya produkter och skapa ett 

mervärde för dessa. Poäng 2  
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4.1.2 VD:s ord 2009 

Resultat 

Trots att rubriken i VD:s ord är: “Ett utmanade år med mycket goda resultat” ges resultatdelen 

inte mycket plats i resten av VD:s ord. Det framgångsrika resultatet för en av företagets 

divisioner motiveras vara en följd av företagets avslutade strukturprogrammet från 2006 till 2008 

samt det nya programmet som infördes under 2009. I övrigt är det knappt något fokus alls på 

resultat. Poäng: 1 

 

Framtid 

VD skriver inte speciellt mycket om framtiden detta år. Dock nämner Johan Molin att företaget 

framöver vill fortsätta med att kombinera en utökad marknadsnärvaro, starkt produktledarskap 

och att bli mer kostnadseffektiva för att skapa framtida tillväxt och fortsatt hög lönsamhet. Vad 

gäller marknadsläget har företaget mer att jobba på, VD klagar här på den rådande 

marknadskrisen men avslutar brevet med att tillägga att mycket goda möjligheter finns till 

fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Poäng 1 

 

Förtroende 

Förtroende är något VD talar mycket om och då främst alla de strukturåtgärder som genomförts 

på flera plan i bolaget. Ett antal strukturprogram sägs vara mycket framgångsrika. Brevet inleds 

också med att bolaget trots den utmanande konjunkturen lyckats förstärka sin position på 

marknaden samt att resultat och marginaler bibehållits. Bolaget framställs som effektivt och 

starkt. Krisen sägs vara orsak till att förvärvsaktiviteterna stoppades under början av året men att 

de senare också återupptog arbetet med detta. Ökat fokus på kunden och kundnytta är något VD 

nämner mycket och att detta uppnås genom produktutveckling och att uppfylla kundens 

önskemål. Ett stort antal anställda har lämnat koncernen och det förklaras av omstruktureringar 

som också bidragit till goda resultat. Genom sin position som marknadsledare sägs bolaget vara 

väl positionerat för långsiktig uthållig tillväxt. Följande citat syftar också till att skapa 

förtroende: “Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare i koncernen som under året 

bidragit till koncernens framgångar och jag ser fram mot att tillsammans med er fortsätta att göra 

ASSA ABLOY ännu bättre.” Poäng: 3  
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4.1 Sandvik 

Företagets egna beskrivning av bolaget: 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position 

inom utvalda områden. Koncernen har representation i 130 länder, omkring 42 000 anställda och en 

omsättning på cirka 72 miljarder kronor. (Sandvik årsredovisning, 2006, s. 2 & 2009, s. 2)  

 

4.2.1 VD:s ord 2006 

Resultat 

VD skriver ganska mycket om resultat och rubriken innehåller också “stark resultatutveckling”. I 

siffror anges hur mycket resultat blev och även den procentuella förändringen. Året beskrivs som 

ytterligare ett starkt år för Sandvik. VD poängterar också att finansiella mål uppnåddes eller 

överträffades och nämner flera gånger att resultatet var starkt, bland annat tack vare 

framgångsrikt arbete. Försäljningen och resultatet ökade också tack vare bolagets 

varumärkesstrategi som fortsatt varit framgångsrikt. VD brevet var inte speciellt omfattande och 

därför görs bedömningen att resultat nämns förhållandevis mycket. Poäng: 3 

 

Framtid 

Diskussioner om framtiden ges inte utrymme i brevet. Poäng: 0 

 

Förtroende 

Förtroende är något som beskrivs relativt brett och är återkommande. Sandvik skriver mycket om 

att flera av företagets avdelningar har en ledande position inom sina respektive områden och att 

de har ett brett utbud av produkter. Det nämns också att företaget arbetar mycket med utbildning 

av personal genom ledarskapsutbildningar och att koncernens identitet kan stärkas med hjälp av 

företagens kärnvärden. Forskning och utveckling sker i nära samarbete med kunderna vilket 

bidragit till Sandviks goda utveckling som företag men även till den goda totalavkastningen till 

aktieägarna den senaste femårsperioden. Poäng: 2 
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4.2.2 VD:s ord 2009     

Resultat  

Resultatet, som också visade kraftigt minus nämndes endast en gång. Något som kan påpekas är 

att presenterandet av det dåliga resultatet sker direkt efter att finanskrisen nämnts. Därefter 

fördes ingen vidare diskussion om detta. Poäng: 1 

 

Framtid  

VD brevets rubrik lyder: “Sandvik är väl förberett för framtiden”, dock diskuteras det inte 

mycket om detta. Lars Petterson berättar att verksamheten genomfört ett par olika investeringar 

under året och poängterar att förutsättningar har skapats för Sandviks framtida utveckling, inte 

minst i Asien. Vidare diskuteras att koncernen har skapat starka positioner där den fortsatta 

tillväxten bedöms vara kraftig. Sist nämner han att utvecklingen framöver huvudsakligen 

kommer att ske via “organiska tillväxt, fortlöpande effektivisering, lönsamhetsförbättringar och 

förädling av produktmixen”. Poäng: 1 

 

Förtroende 

Sandvik skriver mycket och ingående om förtroende. Den lågkonjunktur som kulminerade 

hösten 2008 och som fått stora effekter på i stort sett alla branscher har också drabbat Sandvik. 

Sandvik har drabbats negativt och vidtagit många åtgärder under året vilket poängteras flera 

gånger. Bland de åtgärder som Sandvik vidtagit är neddragningen av cirka 11 000 heltidstjänster 

central. Företaget skriver hur de står förberedda inför en osäker framtid: “koncernen har god 

beredskap för att möta såväl ett eventuellt fortsatt svagt affärsklimat som en kommande uppgång 

i efterfrågan.” Poäng: 3   

 

4.3 Alfa Laval  

Företagets egna beskrivning av bolaget: 

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, 

separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter – värmeväxlare, separatorer, 

pumpar och ventiler – spelar idag en avgörande roll inom områden som är väsentliga för 

samhället, som energi, miljö och livsmedel. Alfa Lavals produkter används vid framställning av 

livsmedel, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. (Alfa Laval Årsredovisning, 2009, 
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s. 3) 

 

4.3.1 VD:s ord 2006 

Resultat 

VD inleder med att konstatera att lönsamheten kraftigt förbättrats och det nämns också att 

bolaget har fokus på lönsamhet. Dessutom berättar Lars Renström att rörelsemarginalen 

förbättrats, orsakerna till det goda resultatet är ett ökat fokus på lönsamhet, “ett mycket bra 

kapacitetsutnyttjande i dess produktion” och “förbättrad effektivitet inom produktion, försäljning 

och administration”. Dock förs ingen vidare diskussion om resultatet. Poäng:1 

 

Framtid 

Lars Renström diskuterar relativt lite om framtiden i VD brevet, dock nämns att företaget har 

fortsatt god möjlighet vad gäller tillväxt inom ett flertal olika områden. Han betonar att det “höga 

energipriset, miljöaspekter och förändringar av den globala energipolitiska kartan öppnar många 

möjligheter för Alfa Laval”. Avslutningsvis hävdar han att verksamheten inom de flesta 

marknader, som företaget tjänar, spås ha en fortsatt mycket stark efterfrågan. Poäng: 1 

 

Förtroende  

Skapandet av förtroende är något som nämns upprepade gånger. Flera gånger framhävs bolagets 

ledande position på flera områden och att framtiden ser ljus ut på flera av företagets största 

marknader. Orderingången har varit mycket stark med en ökning på 30 procent och samtliga 

geografiska områden hade en mycket bra utveckling under året. Bolaget har avyttrat en 

verksamhetsdel eftersom den: “saknar förutsättningar att möta Alfa Lavals finansiella mål.” Alfa 

Lavals aktie har utvecklats mycket bra under året. Den historiska utvecklingen tas även upp där 

den egna aktien stigit med över 200 procent sedan börsnoteringen 2002 jämfört med 

Stockholmsbörsen som under samma period stigit med 77 procent. VD tackar också medarbetare 

i slutet av brevet. Poäng: 2 

 

4.3.2 VD:s ord 2009  

Resultat 

Rubriken i VD:s ord är: “Resultatet visade god motståndskraft under 2009”. Trots utmanande 
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förutsättningar lyckades bolaget visa gott resultat och en god rörelsemarginal. Detta förklaras 

delvis med att företaget tidigt vidtagit besparingsåtgärder. I övrigt skrivs det väl lite om 

resultatet, endast att rörelseresultatet blev ca 17 miljarder. Poäng: 1 

 

Framtid 

Framtiden nämns inte speciellt mycket. Lars Renström berättar bland annat att företaget fortsatt 

ska prioritera förvärv för att på bästa sätt komplettera verksamheten. Han betonar att målet med 

förvärven är att dessa även i framtiden ska tillföra 3-4 procents volymtillväxt per år. Någon 

vidare diskussion om framtiden förs inte. Poäng: 1  

 

Förtroende   

Temat förtroende ges mycket stort utrymme. Trots att året präglats av utmaningar så har 

besparingsåtgärder bidragit till att stärka företagets ställning, dessa åtgärder nämns flera gånger. 

En av åtgärderna omfattade en personalnedskärning på 1400 personer. Att VD talar om 

finanskrisen och därmed ett negativt investeringsklimat som förklaring till minskad orderingång 

kan visa på att han vill skapa förtroende. Intresset för Alfa Laval som bolag sägs vara stort bland 

aktieägarna. De förvärv som gjorts berättar VD gärna om, genom dessa skapas nya 

försäljningskanaler och det stärker närvaron i de länder bolaget är verksamt i. De produkter 

företaget säljer sägs vara viktiga eftersom de bidrar till att förbättra människors dagliga liv och 

också miljön. Alfa Laval tar också socialt ansvarstagande och handlar etiskt. Brevet poängterar 

även de långsiktiga utvecklingsmöjligheter som finns i BRIC-länderna. Introducerandet av nya 

effektivare produkter bidrar till att sänka kundens totala investeringskostnad och att öka 

kundupplevd kvalitet. Nya befattningshavare har tillkommit och genom intern rekrytering ges 

anställda goda möjligheter att utvecklas vilket kan visa på förtroendeskapande mot anställda. VD 

säger sig också vara “övertygad om att Alfa Laval stärkt sina positioner när efterfrågan åter 

vänder upp.” Slutligen riktar VD ett stort tack till samtliga medarbetare i företaget trots 

“extraordinära förhållanden”. Poäng: 3 

  

4.4 Scania 

Företagets egen beskrivning av bolaget: 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga vägtransporter 
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samt av industri och marinmotorer.  Scania är verksamt i ett hundratal länder och har drygt 32 

000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa 

och Latinamerika. (Scania Årsredovisning, 2006, s. 2, & 2009, s. 4, 5) 

 

4.4.1 VD:s ord 2006  

Resultat  

Leif Östling diskuterar mycket lite om verksamhetens resultat, dock börjar han brevet med att 

nämna att detta år var det bästa året någonsin och att företaget uppnådde rekord i försäljning, 

resultat och orderingång. Vidare skrivs det inget om resultat i brevet. Poäng: 1 

 

Framtid  

Scania skriver inte speciellt mycket om framtiden. De berättar att de är väl förberedda inför 

framtiden genom god lönsamhet och tillväxt. Deras ambition är att växa med 10 procent per år 

de kommande tre åren. Scania kommer under 2007 lansera motorer som klarar av strängare krav 

gällande utsläpp. Bolaget har genomfört förändringar vilket kommer genera kostnadsbesparingar 

på 300 miljoner per år från och med 2009. Poäng: 1 

 

Förtroende 

VD vill främst poängtera att det finns en stark efterfrågan på transport hos kunderna. Leif 

berättar också om målet att löneandelen av produktionskostnaderna ska vara lägre än 15 procent 

och att det är på så vis bolaget klarar konkurrens från tillverkare med produktion i låglöneländer. 

VD berättar även om en eventuell flytt av produktionen inom Sverige och eftersom flera 

medarbetare visat intresse för detta kan viktig kompetens behållas. Strukturåtgärder innebär dock 

att vissa “kommer i kläm” men att bolaget jobbar aktivt med att, tillsammans med fackliga 

organisationer, mildra dessa negativa effekter. Vidare tackar VD för fint samarbete och nämner 

att de funnit “en bra modell och fina arbetsformer”. Bolagets starka försäljnings- och servicenät 

pekar VD gärna på samt deras förarutbildning som sägs ge minskad miljöpåverkan. 

Produktutveckling bidrar till ett konkurrenskraftigt Scania och de motorer som introducerats på 

senare tid möter framtidens miljökrav och de samarbeten bolaget har bidrar till mycket bra 

teknologi. Brevet avslutas: “Med 2006 lägger vi ännu ett rekordår till handlingarna” och att 

framgångar möjliggjorts tack vare hårt arbete, engagemang, lojalitet och kunskap Poäng: 3  
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4.4.2 VD:s ord 2009  

Resultat 

Finanskrisen ges mycket fokus i inledningen. Trots den stora nedgången på marknaden har 

företaget levererat ett positivt resultat. I övrigt nämns att fallet i resultatet begränsades tack vare 

stabila volymer, serviceintäkter som Scania satsat mycket på långsiktigt samt framgångsrika 

kostnadsbesparing i företaget. Poäng: 1 

 

Framtid 

VD brevets rubrik lyder “Hårt arbete för att bygga framtiden”. Det diskuteras att lågkonjunkturen 

haft stark påverkan på företaget men att bolaget inte får tappa fokus på framtiden. VD berättar 

även om att företaget satsar på miljön där målet är att bli mer miljöeffektiva. Han betonar också 

att bolaget kommer fortsätta effektivisera verksamheten inom ramen för Scania Production 

System. Slutligen vill VD framhäva att bolaget har en försiktig syn på nästa år men avslutar 

brevet med att säga: “Det bådar mycket gott för Scanias framtid”. Poäng 1  

 

Förtroende 

Leif Östling talar mycket och brett om förtroende. Scania drabbades hårt av den lågkonjunktur 

som kom i början av 2008: “den kraftigaste och snabbaste nedgången jag sett under mina snart 

fyrtio år i Scania.” Scania har fokuserat på att ta hand om sina kunder, minska kassaflödet och 

kostnadsmassan. Scania har dragit ner produktionen rejält, under första halvåret var 

produktionen inte högre än 35 procent jämfört med motsvarande period 2008. Stora delar av alla 

godstransporter går på väg vilket bedöms bestå vilket visar behovet av transporter i dagens 

samhälle. Scania fortsätter att erbjuda förarutbildning för att minska miljöpåverkan. Trots 

nedgången är Scania väl förberett för en uppgång i framtiden eftersom att stora satsningar på 

personal med kompetensutveckling gjorts. Detta betonas flera gånger. Flera nya 

produktlanseringar har skett under åren som klarar kommande krav och regler på 

transportmarknaden. Till sist tackar Leif Östling och skriver att han imponerats av den solidaritet 

som Scanias medarbetare visat varandra trots det tuffa året. Poäng: 3 
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4.5 Volvo 

Företagets egna beskrivning av bolaget: 

Volvokoncernen är en av världens ledande leverantörer av kommersiella transportlösningar med 

produkter som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivsystem för båtar och 

industriella applikationer samt komponenter för flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller 

också finansieringslösningar till sina kunder. Koncernen har cirka 85.000 anställda, 

produktionsanläggningar i cirka 18 länder och försäljning i omkring 180 länder. (Volvo 

Årsredovisning, 2006, s. 2 & 2009, s. 3) 

 

4.5.1 VD:s ord 2006 

Resultat 

Trots att 2006 blev ett år som slog alla tidigare rekord nämns det ingenting om resultatet. Poäng: 

0 

 

Framtid 

Framtiden är inte något som VD Leif Johansson ger något större utrymme. De genomförda 

förändringarna under året har resulterat i goda resultat och detta har gjort att Volvo höjde sina 

finansiella mål för framtiden under 2006: “Vi siktar nu på en genomsnittlig rörelsemarginal på 

över 7 procent över konjunkturcykeln.” Asien bedöms ha den största potentialen för tillväxt i 

framtiden. Poäng: 1 

 

Förtroende 

VD nämner att de är stolta över att de lyckades verkställa planerna om att stärka och bygga ut 

återförsäljarnäten och flytta fram positionerna på nya marknader. Koncernen sägs vara väl 

sammansatt. Den nya produktgenerationen visar styrka och dieselmotorerna talar VD gott om, de 

är ledande på bränsleeffektivitet och skapar konkurrensfördelar. Förbättrad kvalitet har skapats 

tack vare gemensamma tekniska lösningar och samordning inom koncernen. Styrelsen strävar 

efter att hålla årliga utdelningar på en attraktiv nivå. Bolaget säger sig ha gått längre än 

konkurrenter med att utveckla globala produktprogram vilket stärker Volvos position. Det 

berättas även om ett eventuellt samgående med Nissan Diesel i Japan, vilket skulle ge fördelar 

inom såväl produktutveckling och inköp som tillverkning. Bolaget har ett stort ansvar för miljön 
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och att bidra till en hållbar utveckling. De har även höga mål om minskad energianvändning. 

Slutligen tackar VD medarbetare och bekräftar att de lyckats bra med att integrera nya företag 

och att genomföra strukturella förändringar. Poäng: 2 

 

4.5.2 VD:s ord 2009 

Resultat 

Det kraftigt försämrade resultatet nämns och information om förluster återkommer ett par gånger 

i brevet. Till följd av den finansiella krisen tvingades företaget: “ta stora kostnader för bland 

annat personalneddragningar, nedskrivningar av lager och ökade avsättningar för 

restvärdesåtaganden och kreditförluster.” Inom vissa delar av koncernen har positiva resultat 

gjorts, bland annat för Volvo Pentas andra halvår tack vare sänkta kostnader. Poäng: 1 

 

Framtid 

Framtid är något som ges väldigt lite fokus. De berättar att koncernens strategi är fastställd för 

2010-2012 och att den kommer att fokusera på organisk tillväxt: “eftersom vi uppnått en kritisk 

volym på de flesta marknader och i de flesta produktsegment.” Poäng: 1 

 

Förtroende 

Det diskuteras mycket om förtroende i detta VD brev. Leif Johansson börjar med att nämna att 

omfattande åtgärder har gjorts under året för att snabbt anpassa verksamheten till den kraftiga 

nedgången som lågkonjunkturen medfört. Han berättar att bolaget redan i slutet av 2008 kände 

minskad efterfrågan och betonar ytterligare att omfattande besparingar har genomförts på alla 

nivåer och i koncernens samtliga delar. Vidare nämner han att bolaget har minskat sina lager 

främst för att säkra koncernens kassaflöde och säger att de åtgärder som genomfördes varit 

framgångsrika. VD berättar också om styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas. En annan 

åtgärd som varit positiv är att förlusttakten har minskat successivt i takt med att 

besparingsprogrammen börjat ge effekt. VD berättar också att Volvo bussars rörelseförlust ökade 

under året, dock hävdar han att bolaget gick ut ur året med stark orderingång och med ökade 

marknadsandelar. En annan faktor som VD poängterar är att bolaget fortsatt att investera i 

framtida produktprogram och att bolaget fortsättningsvis har starkt fokus vad gäller 

miljöpåverkan. Han berättar också att bolaget vunnit marknadsandelar tack vare förvärv i Asien. 
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Avslutningsvis nämner Leif Johansson att bolaget fortsatt kommer att fokusera på sina kunder 

och sträva efter att uppnå en ordentlig produktivitetshöjning. Poäng: 3 

 

4.6 Sammanställning av resultatet  

 

	  

Assa	  Abloy	  
2006	  

Sandvik	  
2006	  

Alfa	  Laval	  
2006	  

Scania	  
2006	  

Volvo	  
2006	   Totalt	  

Resultat	   3	   3	   1	   1	   0	   8	  
Framtid	   2	   0	   1	   1	   1	   5	  
Förtroende	   2	   2	   2	   3	   2	   11	  
Totalt	   7	   5	   4	   5	   3	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  

Assa	  Abloy	  
2009	  

Sandvik	  
2009	  

Alfa	  Laval	  
2009	  

Scania	  
2009	  

Volvo	  
2009	  

	  Resultat	   1	   1	   1	   1	   1	   5	  
Framtid	   1	   1	   1	   1	   1	   5	  
Förtroende	   3	   3	   3	   3	   3	   15	  
Totalt	   5	   5	   5	   5	   5	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   

Tabell 2. Sammanställning av poängen för respektive bolag per år och tema. Noterbart är att 

alla bolag fick 3 poäng 2009 i temat förtroende vilket stod för den största ökningen. Framtid var 

lika stark båda åren. Resultatet förekom mer innan finanskrisen. 

 

5 Analys 
 

I detta avsnitt kommer vi att göra en tolkning av det VD valt att samla texten kring. De teman 

som undersökts, resultat, framtid och förtroende, analyseras var för sig för respektive år. 

Avsnittet syftar till att identifiera mönster, likheter och skillnader och att ställa dessa i relation 

till tidigare forskning och teori. Med hjälp av detta vill vi söka svar på vad som kan vara 

tänkbara förklaringar till att VD:s ord ser ut som det gör och hur de eventuella skillnader som 

finns mellan de två åren kan ha koppling till finanskrisen 2008.  
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5.1 Resultat 

5.1.1 Tema resultat 2006 

När det gäller resultatdelen år 2006 är det främst tre bolag som utmärker sig. Assa Abloy och 

Sandvik diskuterar mycket om bolagets goda resultat under året. För Volvo blev 2006 ett år som 

slog alla tidigare rekord men trots detta nämns ingenting om resultat. Det finns flera exempel på 

när VD väljer att själva ta åt sig äran för goda resultat vilket stämmer överens med attribution 

theory. Assa Abloys VD skriver att en stark ökning av resultatet kan förklaras av interna faktorer 

som förvärv och genomförda strukturåtgärder. I fall där Assa Abloy inte visat styrka, till exempel 

att lönsamheten varit dålig, sägs detta bero på externa faktorer (prisökning på material). Likaså 

poängterar Sandvik att bolagets resultat ökade till följd av deras varumärkesstrategi och tack vare 

framgångsrikt arbete. Alfa Laval berättar att orsaken till det goda resultatet är till följd av ett 

mycket bra kapacitetsutnyttjande i produktionen samt förbättrad effektivitet vad gäller 

försäljning och administration. Vi tolkar det som att nämnda exempel kan visa på hur VD tar åt 

sig äran och gärna pekar på interna faktorer då det går bra. Scania däremot skiljer sig från övriga 

bolag på det sätt att de inte tar upp några tänkbara orsaker till bolagets goda resultat.  

 

5.1.2 Tema resultat 2009 

För 2009 är det ett genomgående tema för alla fem bolag att resultatet inte ges stort utrymme. 

Assa Abloys VD menar återigen att ett gott resultat möjliggjorts tack vare interna åtgärder som 

olika strukturprogram. Även Alfa Laval talar gärna om, i likhet med Assa Abloys resonemang 

kring deras strukturprogram, att ett gott resultat och en god rörelsemarginal är ett resultat av 

vidtagna besparingsåtgärder. VD i Alfa Laval vill också förtydliga att goda resultat möjliggjorts 

trots utmanande förutsättningar. Detta är också fallet med Scania som berättar att företaget visat 

positivt resultat trots den stora nedgången på marknaden till följd av finanskrisen. Resultatet 

kunde ha blivit sämre om inte bolaget genomfört kostnadsbesparingar och om bolaget inte hade 

satsat på det serviceprogram som genererat stabila intäkter under året. Sandvik gjorde en kraftig 

förlust 2009 och med tanke på att det kommer direkt efter att de skrivit om finanskrisen som 

inträffade 2008 är det tänkbart att bolaget indirekt vill skapa en bild hos läsaren att det dåliga 

resultatet är en följd av finanskrisen. Återigen sticker Volvo ut även detta år då de har gjort ett 

kraftigt försämrat resultat och bolaget skyller inte speciellt mycket på omvärlden. Dock finns ett 

exempel där den finansiella krisen sägs vara orsaken till att bolagets resultat blev dåligt. 
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Finanskrisen har tvingat dem att ta stora kostnader för neddragningar med mera.  

 

5.1.3 Teori och tidigare forskning 

Hur och vad VD skriver om bolagets resultat kan förstås med hjälp av teori som impression 

management och attribution theory. Impression management redogör främst för att VD tenderar 

att förklara förändringar i resultat och prestation på ett egennyttigt sätt. Vad gäller resultat finner 

vi i undersökningen flera exempel på hur VD medvetet försöker kontrollera den bild som ges till 

företagets intressenter. Till exempel det faktum att VD många gånger relaterar dåliga resultat till 

externa faktorer utom dess kontroll. År 2006 förklarar Assa Abloy dålig lönsamhet med en 

prisökning på material. Likaså presenterar Sandvik 2009 års dåliga resultat i direkt anslutning till 

finanskrisen och Volvo väljer att beskriva hur finanskrisen tvingat dem att ta stora kostnader.  

 

År 2006, som för de flesta företag innebar goda vinster, fann vi tre exempel (Assa Abloy, 

Sandvik och Alfa Laval) på bolag som belyste detta som ett resultat av interna åtgärder. 

Företagen skriver hur det goda resultat är en följd av strukturåtgärder, förvärv, 

kapacitetsutnyttjande och framgångsrikt arbete. Detta är i enlighet med teorin om impression 

management. År 2009 förstärks bilden av att företag tenderar att agera på detta sätt. Att Scania 

och Alfa Laval beskriver hur goda resultat möjliggjorts tack vare interna åtgärder trots 

utmanande förutsättningar visar också på hur företag kan framställa sig på ett positivt sätt. 

 

Impression management beskriver hur VD använder sig av svårförstådda ord när det kommer till 

presenterandet av sämre resultat. Vi fann inga exempel på detta. Däremot förekommer det i ett 

fall att VD jämför bolaget med andra och på så sätt visar sig själv i ett “bättre ljus”. Vi menar att 

Assa Abloys uttalande om att tillväxten var “klart bättre än de största konkurrenterna på den 

amerikanska marknaden” visar på att företaget syftar på att ge intryck av att de är starka. Precis 

som impression managent säger gör bolag gärna jämförelser med riktmärken eller 

referenspunkter som gör att de själva framstår som starka. Detta var dock något vi mestadels 

tolkade som förtroendeingivande.  

 

Attribution theory förklarar hur människan söker efter förklaringar till att vissa handlingar eller 

resultat uppstått. Personen i fråga, i detta fall är VD, söker efter förklaringar likt ett pussel. I 
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undersökningens resultatdel kan vi finna koppling till tidigare teorier. Även denna teori, visar likt 

impression management, att VD har en tendens att ta åt sig äran när det gått bra för bolaget, 

samtidigt som denna kan klaga på externa faktorer när det går sämre än väntat. Vad gäller 

Sandvik, som också utgjorde exempel ovan, finns ett exempel som betonar att deras 

varumärkesstrategi är orsaken till den goda lönsamheten 2006, detta exempel berör intern 

attribution. Att Sandvik år 2009 väljer att berätta om det dåliga resultatet i direkt anslutning till 

diskussionen om finanskrisen kan kopplas till extern attribution.   

 

Det faktum att bolagen sammantaget talar mer om resultat innan finanskrisen (8 poäng) än efter 

(5 poäng) kan visa på att teorierna ytterligare förstärks. När goda resultat gjorts samtalar bolagen 

i högre utsträckning om resultat än vad de gör vid dåliga resultat. Genom att göra det kan de 

belöna sig själva med att arbetet gett bra resultat (intern attribution). Även om ett par bolag 

avviker från resonemanget visar ändå vår undersökning att en mindre diskussion förs om resultat 

efter finanskrisen. 

 

Enligt Amernic och Craig (2004) överdriver företagen i VD:s ord när det gått bra och när det 

istället går sämre underskattar bolaget det och ger det ingen större plats. Detta är något som kan 

stämma in när det gäller Assa Abloy och Sandvik. Båda bolagen skrev väldigt mycket om sina 

resultat 2006 när de gjort bra resultat, år 2009 däremot talas det betydligt mindre om resultatet 

jämfört med 2006. Däremot stämmer inte detta för övriga bolag (Alfa Laval, Scania och Volvo). 

Alfa Laval och Scania talar ungefär lika mycket om resultatet 2006 som 2009 även om resultatet 

år 2009 blev något sämre än väntat. Detta kan jämföras med Volvo. De väljer, som vi nämnt 

tidigare, att inte skriva något om resultatet 2006 men däremot görs detta 2009 trots ett mycket 

dåligt resultat. Anledningen till att dessa bolag skiljer sig från Amernic och Craigs tankar kan 

förklaras av Margows (2008) teori att företag som ger information om olika risker och 

osäkerheter blir mer attraktiva för investerare. Det är tänkbart att Alfa Laval, Scania och Volvo 

försöker förhålla sig mer försiktiga, ärliga och konsekventa i vad de väljer att skriva. Detta kan 

vara ett sätt att skapa förtroende på, speciellt i tider med oro som finanskrisen 2008. (Mirfazli, 

2008)  
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5.2 Framtid 

5.2.1 Tema framtid 2006 

Överlag talar inte bolagen så mycket om framtid detta år trots att de gjort goda resultat, inte 

minst vad gäller Sandvik som inte nämner något alls om framtiden. I de övriga bolagen kan ett 

mönster urskiljas som är att de talar om framtida tillväxt. Dessutom går det “mellan raderna” 

utläsa att bolagen tycks se ljust på framtiden. Det tydligaste exemplet på en god framtidstro visar 

enligt oss Assa Abloy. Detta eftersom att de talar mycket om att utvecklas genom förvärv och 

investeringar och de nämner också direkt att de faktiskt ser ljust på framtiden. Att Alfa Laval 

talar om många möjligheter och att marknaderna som bolaget är verksamma på spås ha en 

mycket stark efterfrågan tyder också på en stark och ljus framtidstro. 

 

5.2.2 Tema framtid 2009 

Året efter krisen väljer klart färre bolag att skriva om tillväxt. Detta är återigen det starkaste 

mönster vi finner men det finns också ett annat exempel. Alla bolagen talar mycket om hur de 

ska gå tillväga i framtiden och hur de ska förbereda sig. Sandvik talar om att förutsättning för 

framtida utveckling har skapats vilket kan tyda på att de vill försäkra läsaren om att de förväntas 

“tuffa på” även framöver. Vi tolkar det som att flera av bolagen vill framhäva att de har minskat 

kostnader och att det skapat en bra grund för framtiden. Exempel är Scania som nämner att de 

inte får tappa fokus och Alfa Laval som ska prioritera fortsatta förvärv. 

 

5.2.3 Teori och tidigare forskning 

Sammanfattningsvis går det att säga att det talas ungefär lika mycket angående framtiden under 

de båda åren men att sättet att skriva om framtiden har förändrats, det vill säga innehållet. I VD:s 

ord år 2006 är det mer fokus på hur företaget ska växa medan det år 2009 talas mer hur de står 

förberedda inför framtiden och hur de ska gå tillväga, vilket också konstaterades ovan. 

 

År 2006 är det troligen så att omvärlden vill höra att företaget ska växa, skapa avkastning och bli 

mer lönsamt medan omvärlden år 2009 inte förväntar sig höra liknande resonemang. År 2006 

kanske det är mer aktuellt att tala mer om att företaget ska växa eftersom bolagen gör goda 

resultatet och att det är en bra konjunktur i övrigt. Detta leder till att intressenterna vill se sådan 
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information då den är aktuell. Motsatsen gäller år 2009, här kan sägas att det är inaktuellt att tala 

för positivt om framtiden och att växa utan det handlar mer om att förbereda sig för framtiden 

och vara beredd när konjunkturen vänder upp igen. På liknade sätt kan detta kopplas till 

legitimitetsteorin, värderingarna förändras och vad som sågs som ett godtagbart agerande från 

företagen förändras över tid (Deegan, 2002). År 2006 är förväntningarna och värderingar i 

samhället annorlunda jämfört med förväntningarna för år 2009. 

 

Något som är återkommande år 2009 är alltså att det är mer fokus på hur de ska gå tillväga i 

framtiden och att de är väl förberedda när bättre tider kommer. Det vore fel om företaget skrev 

att framtiden såg ljus ut 2009 och investerar mycket när omvärlden är så pass osäker. Intressenter 

kanske istället förväntar sig och vill att företaget drar ned på kostnaderna och att de istället talar 

om förberedelse inför framtiden. 

 

Det går även att koppla legitimitetsteorin till temat framtid på andra sätt. Företagen tenderar att 

fokusera på samhällets förväntningar över vad bolaget bör skriva om (Wilmshurst & Frost, 

1999). Som tidigare nämnts strävar de flesta bolag efter att säkerställa att deras verksamhet är 

godtagbar av omgivningen och här blir årsredovisningen central. I VD breven skriver bolagen 

bland annat om hur de ser på möjliga problem som uppkommit och på vilket sätt bolaget vill 

hantera dessa. Här blir det viktigt för företagen att förstärka intressenternas uppfattning om hur 

bolaget väljer att hantera dessa möjliga problem och på detta sätt vill företaget förstärka 

legitimiteten. Detta kan vi se tydliga spår av i årsredovisningarna från 2009, där företagen strävar 

efter att göra intressenter nöjda trots det rådande marknadsläget till följd av finanskrisen. 

 

5.3 Förtroende 

5.3.1 Tema förtroende 2006 

Att tala om god framtida utveckling är något vi tycker kan vara förtroendeingivande och samtliga 

bolag väljer att göra detta år 2006. Vissa talar också om forskning och utveckling, då främst 

Sandvik. I flera fall framhävs en god aktieutveckling. Detta är troligen förtroendeskapande för 

företagets aktieägare. Sandvik berättar om den goda totalavkastningen de senaste fem åren, Alfa 

Laval väljer att betona det senaste årets goda utveckling men också att historisk avkastning varit 
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bättre än Stockholmsbörsen och Volvo säger sig vilja fortsätta hålla utdelningen på en god nivå. 

Bolagen kan genom att ta fram bra (historisk) data vilja framställa sig själva i bästa möjliga ljus. 

Flera bolag berättar också gärna om deras starka position, tre bolag går steget längre och betonar 

också deras ledande position, dessa bolag är Sandvik, Alfa Laval och Volvo. Detta kan vara ett 

sätt att visa sig stark på och att imponera på läsarna. Vidare väljer några av bolagen att berätta 

om den goda kompetens som finns hos de anställda och hur denna utvecklas och behålls. Detta 

kan definitivt vara till syfte att skapa förtroende. Assa Abloy berättade till exempel att nya 

anställda ska gynna bolaget framöver medan Sandvik och Scania talar mycket om utbildning. Ett 

annat mönster vi finner år 2006 är att flera VD:s lägger vikt vid kunden och fina samarbeten och 

samgåenden med dessa. Många bolag beskriver också framtiden som ljus vilket bör skapa 

förtroende. Olika styrkor benämns i samtliga bolag, för de två fordonstillverkarna är det starka 

återförsäljningsnät, miljöprofil och konkurrenskraft som VD pekar på. Att rikta tack till 

medarbetare i slutet av VD:s ord är vanligt och förekommer i tre av bolagen år 2006.  

 

5.3.2 Tema förtroende 2009 

Det starkaste mönstret vi finner år 2009 vad gäller temat förtroende är att inget av bolagen 

berättar om avkastning och aktiens utveckling. Detta var centralt under 2006 som vi nämnde 

tidigare. Vi tror detta beror på att utvecklingen inte varit så god men också att det inte anses vara 

aktuellt att prata om avkastning direkt efter en stor finansiell kris. Samtliga bolag väljer istället 

att beskriva hur finanskrisen påverkat dem och de redogör för olika strukturåtgärder de vidtagit 

under året. År 2006 såg företagen mer ljust på framtiden men 2009 skriver företagen istället att 

de är förberedda för framtiden. Vi anser att de två olika sätten att se på framtid och skriva om 

framtid kan vara ett sätt att skapa förtroende. Fokus på kunden är även starkt detta år och ingen 

direkt skillnad syns. Sandvik väljer dock att inte tala om kunden. Vi ser en viss ökning i hur 

företagen väljer att skriva om miljön, 2009 väljer tre av fem företag att ta upp detta. När det 

gäller om företagen riktar tack till sina anställda är det samma resultatet som för 2006, tre av fem 

tackar de anställda. 

 

5.3.3 Teori och tidigare forskning 

Det är givetvis så att VD har en viss avsikt med det han eller hon berättar och det finns tydliga 

skillnader i hur själva temat också skiljer sig mellan de två åren. Företag påverkas av 
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institutionella krav och måste anpassa sig efter dessa. På så sätt kan de vinna legitimitet. Genom 

att VD skriver brevet i likhet med de normer som finns i samhället kan företaget få förtroende 

från de som är läsare av årsredovisningar. Vi har sett hur flera VD:ar vill verka övertygande och 

på så sätt skapa legitimitet, till exempel hur VD väljer att framhäva en ledande position. Sättet att 

tala om förtroende skiljer sig både till mängd och innehållsmässigt. Olika innehåll syftar troligen 

till att skapa legitimitet på olika sätt och vi såg också en ökning vad gäller temat förtroende 

under 2009. I många fall vill företagen år 2009 berätta om krisen och samtidigt informera om 

vad som har gjorts och vilka åtgärder som har vidtagits. De vanligaste åtgärderna är kostnads- 

och strukturåtgärder som förekommer i alla företags VD-ord 2009. Under år 2006 såg vi att VD:s 

ord innehöll fakta kring totalavkastning medan detta inte kunde utläsas år 2009. Att skriva på ett 

visst sätt en viss tid och på ett annat sätt en annan tid är något vi alltså tror syftar till att skapa 

legitimitet och legitimitetsteorin är något som visar detta.   

 

Legitimitetsteorin kan i flera fall bidra till att förklara varför VD:s ord ser ut som det gör. Teorin 

beskrev kortfattat legitimitet som ett tillstånd som existerar då företagets värderingar 

överensstämmer med samhällets. Om det inte vore för detta påstående skulle troligen inte 

innehållet i de olika teman vi undersökt skilja sig åt så mycket. Visserligen talade bolagen 

ungefär lika mycket om varje tema men vid en tolkning av innehållet skapades förståelse för hur 

det skiljde sig åt.  

 

Legitimitetsteori beskriver hur omgivningen överväger vilka aktiviteter som kan anses 

acceptabla. Den skillnad vi såg vad gäller förtroendeskapande kan också förstås av hur företagen 

talar om framtiden. Vi såg att bolagen talade om framtid ungefär lika mycket men att innehållet 

inte var detsamma. Det visade sig alltså att VD:s ord innehöll information som var tänkt att 

kunna accepteras av läsaren. Det är troligen ett sätt för, som teorin också säger, företaget att 

skapa legitimitet. Således fann vi alltså stöd för tanken om legitimitet som ett socialt kontrakt. 

Låt oss exemplifiera detta kontrakt med följande: om VD hade skrivit lika mycket om avkastning 

under 2009 som de gjorde 2006, hade de då vunnit legitimitet? Troligtvis inte och på så sätt hade 

kanske i alla fall en del av “kontraktet” återkallats av omgivningen. Förväntningar och 

värderingar i samhället förändras, och så gör även VD:s ord. Hade de teman vi undersökts inte 

förändrats skulle troligen företaget tappa legitimitet.  
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Ofta tar bolagen hänsyn till vad som är aktuellt och väljer att kringgå det som blivit inaktuellt att 

tala om (Suchman, 1995). Vi ser tydliga kopplingar till detta i de VD brev som vi undersökt. 

Normer och värderingar är centrala faktorer som påverkar samhället och som företagen måste 

anpassa sig efter. Att tala om miljöfrågor är något som år 2009 upprepas i tre av de fem bolagen 

och det visar att företagen vill ta ansvar i samhället. Ofta brukar VD berätta om att företaget vill 

bli miljöeffektivare och miljöfrågan är ett ämne som idag diskuteras ännu mer på ett globalt plan. 

Här framgår det tydligt att dessa företag visar aktning till globalt viktiga frågor. Detta leder till 

att bolagen ytterligare förstärker legitimiteten till dess omgivning. Vi såg även en ökning av hur 

ofta företagen nämner och talar om kunden vilket kan ses som ett sätt att öka legitimitet då 

bolagen visar att de anpassar sig efter marknaden.  

 

Wilmshurst och Frost (1999) talar om att företaget avleder samhällets uppmärksamhet från 

företaget när det inte är fördelaktigt för företaget. Resultatet i denna undersökning visade att 

företagen talade mindre om resultat 2009 där resultaten blev sämre för företagen jämfört med 

2006 där företagen gjorde bra resultat. Samtidigt lägger företagen mycket fokus på att tala om 

finanskrisen 2008, alla undersökta bolag talar relativt mycket om det i VD:s ord vilket kan ses 

som ett försök att avleda uppmärksamheten från resultatet. Att lägga mycket fokus på 

finanskrisen kan även vara ett bra försök att skylla resultatet på detta och därmed ha den som 

anledning till att inte göra intressenter missnöjda och tappa i legitimitet. Det hade varit 

annorlunda om företaget gjort ett dåligt resultat men inte haft en kris att skylla på. 

 

Organisationer använder symboliska referenser och gester för att få legitimitet av omgivningen. 

(Mobus, 2005) Detta kan liknas vid företagens sätt att tacka medarbetare på slutet i VD:s ord där 

det finns några exempel både 2006 och 2009. Företagen kanske här försöker intala omgivningen 

att de är väldigt nöjda över de anställda och att de presterat väldigt bra trots tuffa förutsättningar. 

Vi tror att VD vill visa uppskattning med detta och det kan också vara så att VD är ute efter att 

skapa en gemenskap och samhörighet. Om VD sänder ut den bilden är det sannolikt att företagen 

ses som mer legitima.  
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6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

6.1 Slutsatser 
Denna studie har visat hur frivilliga upplysningar gällande VD:s ord förändrats till följd av 

finanskrisen. Innehållet i VD:s ord har undersökts med hjälp av ett antal teman, dessa var 

resultat, framtid och förtroende. Vad gäller temat resultat så visar undersökningen att företagen 

talar mer om resultat innan finanskrisen än efter. Enligt impression management tenderar företag 

att skriva mer om resultatet i bättre tider, något som även denna undersökning visar. Tidigare 

forskning och impression management har även visat hur företag gärna vill visa sig starka. 

Användandet av referenspunkter, såväl interna som externa, visade sig i undersökningen. 

Attribution theory beskriver hur företag vid framgångar gärna hänför detta till egna insatser 

vilket denna studie visar. Flera av de undersökta företagen lyfter fram egna insatser, åtgärder och 

prestationer som orsak till goda resultat, det vill säga intern attribution. Vid misslyckanden 

tenderar företag att klaga på omvärlden vilket även denna undersökning kommit fram till, i detta 

fall finanskrisen som sägs vara anledningen till företagens sämre resultat, det vill säga extern 

attribution.  

 

Resultatet från undersökningen visade att VD skrev ungefär lika mycket om framtid innan 

respektive efter finanskrisen, dock förändrades innehållet. Företagens sätt att skriva om 

framtiden skiljde sig åt mellan de undersökta åren och det tyder på att företagen skapar 

legitimitet genom att skriva om olika saker som anses vara passande i olika tider och studien 

visar på en tydlig skillnad gällande detta. Innan finanskrisen beskrev företagen hur de såg 

framtida tillväxtmöjligheter medan de efter krisen berättade om hur de planerade och stod 

förberedda inför framtiden.  

       
Vad gäller temat förtroende syns en tydlig ökning efter finanskrisen vilket kan kopplas till 

legitimitetsteori. Detta kan förklaras av att företagen vill tillfredsställa omvärldens förväntningar, 

där normer och förväntningar ständigt förändras. Innan finanskrisen hade företagen mindre 

förväntningar och krav på sig gällande den information som de ger ut. Detta år visade företagen 

bättre resultat och kunde fokusera mindre på förtroendeskapande åtgärder jämfört med efter 
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finanskrisen. I sämre tider måste företagen fokusera mer på att skapa förtroende för att flytta 

fokus från det sämre resultatet. Vidare är användandet av symboliska referenser något som visat 

sig av studiens resultat som ett verktyg att skapa förtroende. Flera av de undersökta företagen 

fokuserar mer på globala frågor som exempelvis miljöfrågor efter finanskrisen vilket skapar 

legitimitet. Industribranschen drabbades hårt av finanskrisen. Det är sannolikt att det som visar 

sig i denna studie även är representativt för andra stora svenska noterade industribolag. Slutligen 

kan konstateras att den bild företagen ger av sig själva i VD:s ord har förändrats till följd av 

finanskrisen 2008.  

 

6.2 Vidare forskning 

En liknande undersökning skulle kunna göras men där fokus istället riktas mot företagets 

faktiska resultat. Företag som gör goda resultat kan jämföras med företag som gör dåliga resultat, 

oavsett om det är låg eller högkonjunktur. Även samma företag kan studeras i olika perioder. Det 

finns många möjligheter, frivilliga upplysningar består dessutom av mycket mer än enbart VD:s 

ord. En annan idé är att studera ett antal företag som varit med om en skandal eller liknande, det 

finns säkerligen intressanta skillnader beträffande innehållet i dessa årsredovisningar. Ett 

intressant resultat i denna undersökning är att samtliga bolag talade väldigt mycket om 

förtroende efter krisen vilket kanske kan studeras närmare, det vill säga att undersöka 

förtroendeskapande i frivilliga upplysningar. 

 

De förslag som presenterats ovan skulle även kunna lämpa sig bra i en internationell jämförelse 

där VD:s ord eller andra frivilliga upplysningar jämförs mellan olika länder. Slutligen kan en 

undersökning genomföras där läsare av årsredovisningar studeras, exempelvis då vilket 

användarvärde de anser att årsredovisningen har eller vad de efterfrågar och önskar få 

information om. Detta kan sedan jämföras med det som presenteras i företagens 

årsredovisningar.   
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