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-Sammanfattning- 
Uppsatsens titel: Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det  
  ekonomiska resultatet? – En studie om hur företag väljer att 
  kommunicera. 
Sem. datum: 2006-06-07 
Ämne/kurs: Redovisning/Magisteruppsats FEK 591 
Författare: Richard Hernemyr och Emma Jesperson 
Handledare: Gunnar Wahlström och Claes Norberg 
Nyckelord: Årsredovisning, information, kommunikation, resultat, 
  öppenhet. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska tolv svenska företags årsredovisningar. 
Arbetet inriktar sig på att redogöra för skillnader och likheter mellan företag som 
har redovisat ett positivt respektive negativt resultat. 
 
Metod: Vi använder oss av en induktiv metod, eftersom vi har valt att gå ifrån det 
specifika till det generella. Det fenomen vi har studerat är kommunikation. 
Insamling av information har skett genom att vi har granskat årsredovisningar 
med hjälp av ett egenutformat frågeformulär. Tolv företag från 
Stockholmsbörsens A-lista har studerats. Urvalet baserar sig på företagen med de 
mest omsatta aktierna.  
 
Teoretiskt perspektiv: Då avsikten är att granska sambandet mellan företagens 
ekonomiska hälsa och deras kommunikation, blir det teoretiskt intressant med en 
utgångspunkt i grundläggande kommunikation, marknadsföring, förtroende och 
öppenhet. Tyngdpunkten kommer att ligga på artiklar från välrenommerade 
tidskrifter. Detta för att fånga den senaste forskningsdebatten kring ämnet. 
 
Empiri: Vår empiri bygger på den information som skapats genom 
frågeformuläret. Denna information har sedan sammanställts och redovisats med 
olika angreppssätt. Totalt har 60 årsredovisningar från fem skilda år granskats. 
Utifrån våra frågor hoppades vi på att behandla de mest väsentliga delarna i 
företagens kommunikation. 
 
Slutsatser: Studiens slutsats blir att man kan se ett samband mellan företagens 
kommunikation och deras hälsa. Företagen tenderar främst att skapa otydliga 
årsredovisningar när det går dåligt. Detta tyder på att öppenheten blir lägre vid 
sämre resultat och att företagen faktiskt påverkar sin kommunikation, medvetet 
eller omedvetet.   
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-Abstract- 
Title:  Is transparency in annual reports affected by the economic 
  profit? – A study about how companies decide to  
  communicate. 
Seminar date: 2006-06-07 
Course: Master thesis in business administration, 10 Swedish  
  credits/15ECTS. Major: Accounting 
Authors: Richard Hernemyr and Emma Jesperson 
Advisors: Gunnar Wahlström and Claes Norberg 
Key words: Annual report, information, communication, profit and 
  disclosure. 
 
Puspose: The purpose of this study is to review twelve annual reports published 
by Swedish companies. We will describe the similarities and differences between 
companies who show profits and those who not. 
 
Methodology: We have chosen an inductive method of study, since our aim is to 
generalize. The phenomenon that we are investigating is communication. The 
gathering of information from the annual reports has been done with the help of a 
questionnaire. Twelve companies from the Stockholm stock exchange have been 
studied. The selection comprises the most traded stocks. 
 
Theoretical Perspectives: Since our purpose is to review the correlation between 
the companies economic health and their communication, it is theoretically 
interesting with a starting point in basic communication, marketing, trust and 
transparency. The focal point, gathering information, will lie in articles provided 
in highly accepted journals. The purpose of this, is to be able to follow the latest 
debate around our subject. 
 
Empirical Foundation: Our empirical foundation is based on the information 
collected from our questionnaire. This information was then compiled and 
presented in different ways. A total of 60 annual reports from five different years 
have been reviewed. On the basis of our questions we hoped to capture the most 
essential parts of the companies’ communication. 
 
Conclusions: The conclusion of this study is that there is a correlation between 
the companies’ way of communicating and their economic health. They tend to 
create indistinct annual reports when the company is earning less. This shows that 
the transparency becomes lower at lower profits. It also shows that they actually 
alter their communication according to their purpose, deliberately or not. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att förklara varför detta ämne är av allmänt 

intresse. I bakgrunden visar vi vilken utveckling som har lett fram till dagens 

tillstånd, främst vad gäller förtroende. Vi problematiserar sedan denna fråga som 

då mynnar ut i en forskningsfråga. Efter detta förklarar vi syftet med uppsatsen 

för att sedan avsluta med hur arbetets disposition ser ut. 

 
 

1.1 Bakgrund 
I början av 1900-talet fanns det i Sverige starka krafter som krävde bättre 
bokföring och revision. Dessa drivkrafter grundade sig i stort på den oro för 
bedrägeri som fanns vid denna tid (Jönsson, 1991). Denna tid präglades av en 
begränsad spridning av den information som ledningen hade tillgång till. Den 
information som spreds utanför ledningen träffade enbart ägarna. Kreuger, som 
vid denna tid var en framträdande affärsman inte bara i Sverige, var av den 
uppfattningen att den enda information som borde lämna företaget var vilket krav 
på avkastning som man satt upp. Personer utanför företaget skulle ändå inte förstå 
annan information än denna. Kreugers imperium gick i graven 1932 på grund av 
att man länge hade kringgått regelverket för att kunna upprätthålla 
avkastningskravet (Jönsson, 1991). Kraschen innebar en kris på kapitalmarknaden 
och medförde att denna marknad fick gehör för de krav på bättre information som 
tidigare ställts.  
 
Under 1950 och 1960-talen utvecklades standarderna för bättre bokföring och 
information och på 1980-talet sågs i Sverige en oerhört stark tillväxt av 
kapitalmarknaden, vilket i sin tur medförde att den finansiella rapporteringen fick 
uppleva nya förbättringar (Jönsson, 1991). Trots att man under lång tid och 
framförallt på senare tid har utvecklat den finansiella rapporteringen fortsätter 
företag att hitta incitament för att antingen dölja eller framhäva delar av 
verksamheten. Företag som Enron, Worldcom och svenska Skandia är typexempel 
på bolag som har velat både dölja och framhäva delar av verksamheten i sina 
årsrapporter (Edenhammar och Thorell, 2005). Eftersom kapitalmarknaden idag är 
betydligt mycket större än den var i början av 1900-talet blir förtroende och 
tillförlitlighet viktiga begrepp för att upprätthålla en fungerande marknad. Genom 
att manipulera bilden av hur ett företag verkligen mår, skapar man också sämre 
förtroende från marknaden. Man kan påstå att marknaden, i årsredovisningen, har 
tre möjligheter att skaffa sig information: Reviderad information, icke-reviderad 
information och den svenska koden för bolagsstyrning. Denna information kan ta 
sin form både som siffror och som text. Den reviderade informationen ska skapa 
visst förtroende och viss tillförlitlighet medan den andra informationen är en 
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möjlighet för ledningen att säga några fritt valda ord. Här ges till exempel 
möjligheten till flerårsöversikter.  
 
I den offentliga debatten menar Edenhammar (Balans 10/98) att det oftast inte är 
problem för intressenterna att beräkna olika mått med hjälp av denna information 
utan problemet framförallt ligger bakom fasaden. Det är viktigt att veta vilka 
antaganden som gjorts för att kunna framställa detta material. Edenhammar menar 
också att diskussionen av detta oftast inte tas upp när företaget går bra, utan enbart 
när företaget går dåligt. Inte sällan saknas kommentarer och noter till dessa vilket 
medför att bolagen har stora möjligheter att framställa den prognos som passar 
dem för tillfället. Det finns andra i den offentliga debatten som förordar större 
öppenhet. Rydén (Balans 12/03) anklagar bolagen för att dagens finansiella 
rapporter är alldeles för svårtillgängliga. Han menar att företagen måste bli bättre 
på att visa hur företagen verkligen går. Om företaget går bra ska de visa detta och 
om det går dåligt ska man visa detta utan att försköna informationen. Andra i den 
offentliga debatten fokuserar på utseendet. Marie Sammelie som är 
varumärkeskonsult menar att bara klädsel kan innebära höjt förtroende (Balans 8-
9/05). Detsamma gäller för årsredovisningarna. Utseendet spelar en viss roll i hur 
informationen mottas. Som vi kommer att visa nedan finns det även artiklar ur 
litteraturen som behandlar dessa frågor. Intressant blir därför att redovisa hur 
företagen beskriver sig i sina finansiella rapporter, med fokus på om de går bra 
eller dåligt. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Allt större krav ställs på att företagens redovisningar och transaktioner ska vara 
transparenta. Detta krav blir dessutom mer framträdande eftersom företag efter år 
2005 kan komma att visa upp årsredovisningar uppställda efter olika regelverk. Vi 
talar då om de nya regler som IAS/IFRS bidrar med. Ett led i detta är också 
införandet av den svenska koden för bolagsstyrning.  
 
Företagen ges valmöjligheter i redovisningen och det ges i årsredovisningen 
utrymme för företagsledningen att uttrycka sig subjektivt. Ledningen ges här en 
möjlighet att kommunicera en bild av företaget som kan vara både sämre och 
bättre än det verkliga förhållandet. All den information som ges utöver siffrorna i 
redovisningen blir utsatta för denna subjektiva påverkan. Eftersom större krav 
ställs på transparens kan det därför vara intressant att ta reda på om 
företagsledningarna delar denna uppfattning eller om de enbart är intresserade av 
att måla upp en bild som passar deras aktuella situation. Om det nu förhåller sig så 
att ledningen försöker måla upp en annorlunda bild än det verkliga förhållandet, 
på vilket sätt gör man då detta? Intressant blir här hur pass relevant och uttalad 
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denna information är. Olika infallsvinklar kan finnas för hur man framför sådan 
information. Det bästa förfarandet ur ett intressentperspektiv är att ledningen klart 
och tydligt framför vad som är relevant för företagets fortlevnad och tillväxt. Om 
ledningen vill måla upp en annorlunda bild av företaget kommer förmodligen 
informationen inte att vara lika relevant eller lätt att ta till sig. Genom att fokusera 
på olika förhållanden i bolaget kan ledningen också fokusera på bra eller dåliga 
förhållanden. Ett företag har alltid avdelningar som upplever olika utvecklingar. 
Genom att lyfta fram delar som går bra kommer också den generella bilden av 
företaget att upplevas som positiv. Som intressent blir det därför viktigt att se 
relevansen i de data som lyfts fram. Ett annat sätt för ledningen att skapa 
tveksamheter angående företagets verkliga förhållande är att formulera sig på ett 
sätt som inte blir så lätt att ta till sig. Genom att skapa denna ridå kan man också 
vilseleda en del av publiken. 
 
En del av företagens information revideras av utomstående och objektiva 
personer. Detta blir ett hjälpmedel för intressenterna att kunna sålla bland den 
information som delges dem. En av anledningarna till att informationen revideras 
är att man ska öka tillförlitligheten i denna. Detta underlättar för intressenterna i 
deras urval av information. Intressant blir härmed också om uppdelningen av 
reviderad och oreviderad information per automatik medför att icke reviderad 
information inte blir tillförlitlig. Samtidigt som att den icke reviderade 
informationen inte har lika hög tillförlitlighet som reviderad, ges 
företagsledningen här en chans att uttrycka vad man vill fokusera på och vad man 
tror att framtiden har att ge. Sådan information är också viktig. Frågan blir därmed 
hur stor analys av ledningens intentioner som egentligen krävs av intressenterna. 
Krävs detta överhuvudtaget för att man i steg två ska kunna analysera företagets 
egentliga ställning? 
 
 

1.3 Forskningsfråga 
Hur väljer företag att kommunicera den information som når intressenterna 
beroende på om företaget går bra eller dåligt? 
 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska tolv svenska företags årsredovisningar. 
Arbetet inriktar sig på att redogöra för skillnader och likheter mellan företag som 
har redovisat ett positivt respektive negativt resultat. 
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1.5 Disposition 
Vi har valt att efter detta kapitel ta läsaren igenom den litteratur som vi finner 
intressant för ämnesvalet. Här kommer vi främst att beröra begrepp som 
information, kommunikation och förtroende. Kapitel tre visar vilka 
tillvägagångssätt och vilka vägval vi har gjort under studiens gång. Metoden följs 
därefter upp av en resultatredovisning. Vi går här igenom våra valda studieobjekt 
och analyserar dessa utifrån vår litteratur. Avslutningsvis kommer det en 
slutdiskussion, som summerar och besvarar vår forskningsfråga. 
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2 Litteraturgenomgång 
Efter denna inledning kommer vi här att ta upp relevanta teorier och 

uppfattningar som rör vårt valda ämne. För att skapa större förståelse börjar vi 

med en presentation av hur redovisningen har utvecklats och var den står idag. 

Därefter behandlas relevanta informations- och kommunikationsteorier för att 

förklara hur information kan förmedlas och mottas. Efter detta blir det naturligt 

att förklara begrepp som förtroende och tillförlitlighet. Vi ska då knyta teorier 

och uppfattningar om detta till årsrapporterna. Avslutningsvis kommer 

årsredovisningens innehåll att presenteras för att sedan slutligen summera 

kapitlet. I kapitel 3 behandlas den metod vi har använt oss av för att genomföra 

denna studie. 

 
 

2.1 Redovisningens utveckling 
I sin artikel ”Role making for accounting” förklarar Sten Jönsson (1991) 
utvecklingen av redovisningen i stora drag. Här framkommer att 
redovisningsstandarder började utvecklas i slutet på 1800-talet och i början på 
1900-talet. Alltså, trots att redovisningen har kunnat spåras till 2300 före Kristus 
är det först nu som standards börjar bli aktuella (Artsberg, 2003). Jönsson 
förklarar att det var främst efter Kreugerkraschen 1932 som revisorer fick sitt 
genombrott, eller snarare tog chansen att etablera sig som en accepterad 
profession. Revisorer var från början enbart lekmän utan akademisk utbildning. 
Till följd av praxis i Tyskland och Norge startade därför även Sverige en 
utbildning för att skapa auktoriserade revisorer. För att bli auktoriserad av 
handelskammaren blev det vid denna tid obligatoriskt att ha genomgått en 
akademisk utbildning. De första auktorisationerna av revisorer genomfördes 1912. 
En drivande faktor till denna utveckling var den ökade rädslan för bedrägeri i 
bokföringen. Man ville försöka skydda företagets intressenter och man antog att 
ett bra sätt för detta var att upparbeta strikta regler för revision.  
 
Som tidigare nämnt fick revisorerna först efter Kreugerkraschen det stöd som man 
tidigare försökt skapa. Trots att man ville öka förtroendet för redovisningen var 
kapitalmarknaden fortfarande förbisedd och hade föga att säga till om. Staten, 
liksom Kreuger, var vid denna tid av den uppfattningen att utomstående inte hade 
någon vidare rätt till mer ingående information. Kreugerkraschen kan ses som ett 
exempel på att företagens ord inte gick att lita på, att mer transparens krävdes. 
Trots en rapport under 1940-talet förbättrades inte kapitalmarknadens krav på 
större öppenhet. Det var först under 1950- och 1960-talet som informationen i 
årsrapporterna blev mer utförliga. Man började använda text tillsammans med 
bilder och grafer för att öka förståelsen för och överskådligheten i materialet. 
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Denna trend fortsatte även under 1970-talet men det var först under 1980-talet 
som ett riktigt genombrott kom. Detta berodde främst på den starka tillväxt som 
kapitalmarknaden upplevde vid denna tid. Det var bland annat denna tillväxt som 
skapade nya innovativa vägar att informera på (Jönsson, 1991). 
 
Trots en kraftig utveckling på området fortsätter redovisningsskandaler att skaka 
omvärlden och frågan har återigen väckts huruvida man kan lita på företagens 
årsredovisningar (Edenhammar och Thorell, 2005). Gemensamt för dessa 
skandaler har varit att man har vilselett kapitalmarknaden. Detta har gjorts främst 
genom att redovisa för höga vinster för att kunna upprätthålla eller höja 
aktiekursen. Problemen härrör sig mycket från redovisningens värderingsproblem. 
Dessa värderingsproblem uppstod när kapitalmarknaden fick sitt stora genombrott 
(Artsberg, 2003). Värderingsproblemet uppkom främst när utdelningsutrymmet 
skulle beräknas. Utdelningen ska aldrig få påverka företagets fortlevnad. På grund 
av att man måste periodisera för att kunna beräkna utdelningsutrymmet, 
uppkommer olika uppfattningar om hur man ska mäta resultatets olika delar. 
Eftersom ett företag egentligen inte är tänkt att leva enbart ett år, blir resultatet av 
denna period också beroende av värderingar och uppskattningar (Artsberg, 2003). 
Detta är fortfarande idag problem som normgivarna tampas med och man försöker 
kontinuerligt att förbättra redovisningen, bland annat genom internationell 
harmonisering. Detta har också medfört att normbildningen idag ändras i allt 
snabbare takt (Nilsson, 2005). Den internationella harmoniseringen ställer idag 
stora krav på likriktad finansiell information. I Sverige var FAR under en lång tid 
en viktig normbildare. På den internationella marknaden finns två viktiga aktörer 
IASB och FASB. Liksom vi tidigare var mycket beroende av den tyska 
redovisningen är vi idag beroende av de internationella strömningarna, främst på 
grund av vår storlek (Nilsson, 2005). Idag är de större svenska bolagen bundna av 
internationella regler eftersom vi i Sverige har godtagit ett par av EG:s 
bolagsdirektiv. Främst styrs dessa företag därför av regler och rekommendationer 
från IAS och IFRS (Nilsson, 2005). Även regelverken för revisorer utvecklas 
ständigt. Deras standarder, Revisionsstandard i Sverige, blir alltmer uttömmande 
för att säkerställa att det reviderade materialet, i allt väsentligt, blir tillförlitligt. 
 
Puxty et al. (1987) diskuterar också redovisningen utveckling i avancerade 
kapitalistländer som Sverige och vad som driver denna framåt. De menar att de 
inneboende motsättningar som finns mellan marknaden, staten och samhället 
ständigt kommer att sättas på prov. Det är först när systemet inte klarar en sådan 
prövning som utvecklingen kommer att drivas framåt, dvs. utvecklingen drivs av 
kriser. Oberoende av vem som har varit den drivande kraften vid utformningen av 
en redovisningsstandard, kan denna komma att ifrågasättas av de andra aktörerna. 
I vissa fall kan en förändrad version av standarden tillgodose kritikernas intresse. 
Då accepteras denna standard som allmänt godkänd. Detta är dock inte ett 
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förhållande som anses var statiskt. Sociala förändringar kan på nytt medföra kritik 
mot en sådan standard. Utformningen av redovisningsstandars kan alltså inte ses 
som rationella beslut, utan måste ses i ett större sammanhang där den sociala 
omgivningen spelar en stor roll (Puxty et al., 1987). 
 
 

2.2 Informations- och kommunikationsteorier 
 

2.2.1 Grundläggande kommunikationsteori 
Begreppet kommunikation kan förklaras på många sätt. Enligt uppslagsverk kan 
kommunikation röra sig både om transporter av gods och av människor, såväl som 
transport av ett meddelande. Vad gäller informationstransporten beskrivs en 
väldigt enkel modell som att en tanke hos avsändaren översätts till verbal 
kommunikation till en mottagare. Mottagaren uppfattar denna informationssignal 
som då processas och återigen görs om till en tanke, då hos mottagaren 
(www.wikipedia.org). Ungefär på samma sätt uppfattar Shannon och Weaver 
(1964) kommunikation. Även Fiske (1982) och Palm och Windahl (1989) håller 
med om detta. Man använder sig av en bred definition av begreppet som då 
involverar alla processer som medför att en persons tankar påverkar en annan 
person. Trots att det främsta verktyget för detta är det talade språket, innefattar 
alltså detta också musik och bilder, stilla som rörliga. 
 
Shannon och Weaver (1964) talar främst om tre nivåer av 
kommunikationsproblem. Nivå A handlar om hur noggrant informationen 
(symbolerna) kan sändas och benämns som det tekniska problemet. Andra nivån, 
Nivå B, handlar om hur väl den sända informationen (symbolerna) motsvarar den 
önskade innebörden. Detta problem benämns som det semantiska problemet. Den 
sista nivån, Nivå C, behandlar hur effektivt den önskade innebörden får den 
mottagande parten att agera i budskapets riktning. Detta kallas 
effektivitetsproblemet. 
 
Det tekniska problemet behandlar alltså främst den säkerhet och tillförlitlighet 
som den sända informationen når mottagaren. Detta kan alltså handla om både 
symboler, i form av text, eller signaler, främst tal och musik, samt 
tvådimensionella bilder, i form av TV. I relation till de andra problemen kommer 
detta problem att agera begränsande för de andra. Om informationen inte når 
fram, kommer semantiken och effektiviteten att bli lidande. 
 
Det semantiska problemet härrör sig ur det faktum att olika personer uppfattar 
information på olika sätt. Problem uppstår oftare än man tror när informationen 
ska tolkas av mottagaren. Shannon och Weaver (1964) illustrerar detta genom att 
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jämföra misstolkad information med en konversation mellan två personer där 
sändaren talar ett språk som mottagaren inte förstår. Vad gäller informationsutbyte 
via tal, menar man dock att tolkningsförmågan mycket beror på storleken på 
informationen. Oftast är det inte svårt att förstå ett Ja eller Nej. 
 
Effektivitetsproblemet gäller som tidigare nämnt hur pass väl sändaren av 
budskapet får mottagaren att uppträda inom budskapets innebörd. Man menar att 
trots att sändaren inte alltid har till uppgift att påverka ett särskilt beteende, måste 
det antas att budskapet har två möjliga mottagande. Antingen medför den sända 
informationen att mottagaren på något sätt agerar, eller så gör den inte det. Detta 
problem anser man också vara nära förknippat med estetik, det vill säga hur 
meddelandet är formulerat både i bild och i text. 
 
 
 

Informations
källa

Sändare Mottagare Destination

Ljudkälla

Meddelande Meddelande

 
 

Figur 2.1: Shannon och Weavers (1964) kommunikationssystem 

 
Som figur 2.1 visar, har Shannon och Weaver (1964) valt att ha fem verksamma 
delar i sitt kommunikationssystem: informationskälla, sändare, mottagare, 
destination och en ljudkälla. Systemet liknar i stort det som även Palm och 
Windahl (1989) utgår ifrån. Eftersom detta system först och främst var framtaget 
för telekombranschen används också illustrationer från denna sektor. Det kan vara 
av intresse att jämföra ett elektriskt system med ett mänskligt. Om man ser radion 
som ett exempel kan informationskällan vara själva radiostationen. Radiostationen 
väljer vilken information som ska sändas ut. Sändare blir här den apparat som 
omvandlar ljudet till elektromagnetiska vågor. Med andra ord kan man påstå att 
sändaren kodar om den ursprungliga informationen. De elektromagnetiska 
vågorna skickas sedan genom luften för att exempelvis mottas av en omvandlare i 
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bilen. Denna mottagare omvandlar då vågorna till ljud igen, det vill säga kodar 
tillbaka informationen till dess ursprungliga form. Givetvis utsätts sändningen för 
olika störningar och detta kan i radion uppfattas som brus eller dålig mottagning. I 
deras teori är det dock viktigt att inte förväxla information med innebörd. 
Informationen ska ses som det urval av siffror, text eller bild som finns tillhands 
för att skapa en innebörd i meddelandet. Den som vill sända ett meddelande har 
därför ett fritt val av information för att skapa den innebörd som denna vill att 
mottagaren av meddelandet ska mötas av (Shannon och Weaver, 1964; Fiske, 
1982; Palm och Windahl, 1989). 
 
Shannon och Weaver (1964) menar därför att det är viktigt att komponera ett 
meddelande av tillgänglig information som sändaren kan producera. Likväl är det 
viktigt att titta på huruvida mottagarna/publiken kan koda om och på rätt sätt 
motta det avgivna meddelandet. Detta kallar man kommunikationskanalens 
kapacitet. I det mest obskyra fallet skulle man kunna jämföra detta med att 
försöka skicka bilder genom radion, vilket sändaren inte kommer att kunna 
omvandla. Likaså kommer en radio inte att kunna omvandla ett telefax till 
förståeligt ljud eftersom denna inte kan koda om detta meddelande. Detta 
behandlar även Palm och Windahl (1989). De menar att för att få uppmärksamhet 
av mottagaren måste denna också kunna tillgodogöra sig informationen och 
främst då också vilja tillgodogöra sig informationen. De menar att det även 
handlar om att skapa uppmärksamhet för den information som sändaren vill att 
mottagaren ska processa. 
 
Samtidigt måste man också påpeka de störningar som uppkommer under 
processen. Utan störningar handlar det alltså enbart om att meddelandet kodas om 
av både sändare och mottagare. Detta innebär att det sända meddelandet kommer 
att återskapas korrekt hos mottagaren. Eftersom störningar nästan alltid kommer 
att förekomma, kommer informationen också att innehålla felaktigheter, 
exempelvis mindre information än vad som sänts ut eller förvrängd information. 
Detta ökar alltid osäkerheten i innebörden av det sända meddelandet (Shannon 
och Weaver, 1964; Fiske, 1982). 
 
Ett annat moment som också skapar osäkerhet är mängden tillgänglig information. 
Ju mer information som källan har att välja mellan, desto större handlingsfrihet 
ges vid valet av information. Detta innebär att större osäkerhet kommer att råda, 
om meddelandet verkligen har komponerats med rätt informationskomponenter. 
 
Vad som ovan anförts om kommunikationskanalers kapacitet och osäkerheter 
berör främst Nivå A i Shannon och Weavers (1964) hierarki av problem. Vad 
gäller Nivå B och C blir dessa främst påverkade av de föreställningar som både 
sändaren och mottagaren har. Det sända meddelandet kommer att innehålla 
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tolkningar gjorda av källan. Samtidigt kommer mottagaren att ha möjlighet att 
tolka detta meddelande utifrån dennas föreställningar. Detta kallar Shannon och 
Weaver (1964) för de semantiska störningarna. Dessa kommer framförallt att 
medföra att innebörden av det sända meddelandet kommer att förändras under 
loppets gång. 
 
Trots att detta var en teori avsedd för telekommarknaden har den ansetts vara 
mycket generell och har applicerats på många andra sektorer (Li, 1963). Bland 
annat har den applicerats på redovisning. Bedford och Baladouni (1962) menar att 
även redovisning borde anses vara en kommunikationsprocess. Teorin bygger i 
stora drag på Shannon och Weavers resonemang. 
 
Bedford och Baladouni (1962) delar upp kommunikationen i tre delar: 
föreställningar om processer, förutsättningarna för kommunikation och 
dimensionerna för kommunikation (se figur 2.2). Vad gäller föreställningarna om 
processer talar de om de grundläggande delar som måste finnas för att kunna 
kommunicera. Exempelvis måste det finnas ett företag, en grupp redovisare, 
interna och externa revisorer, aktieägare, redovisningssystem etc. Summan av 
dessa delar bidrar dock inte till att producera bokföring. För att uppnå detta måste 
man blanda dessa delar och välja ut hur stora delar av varje som behövs. Man 
jämför det med att baka en kaka. Ingredienserna räcker inte för att baka en kaka, 
utan dessa måste blandas för att bli någonting. 
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processer.

Förutsättningar för
kommunikation.
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kommunikation.

Grundläggande dela ex.
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1. Omkoda
2. Sända

 
 
Figur 2.2: Bedford och Baladounis (1962) kommunikationsdelar. 
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När det kommer till förutsättningarna för kommunikation kan detta jämföras med 
Shannon och Weavers (1964) källa, sändare, mottagare, destination och 
störningar. Som källa kan här ses bokföraren/redovisaren och destinationen kan 
vara aktieägare, investerare och allmänheten. Bedford och Baladouni (1962) 
menar att man kan använda dessa delar eller inte. Man anser att det inte finns ett 
fastställt system för hur kommunikationen ska ske utan man måste själv skapa 
detta för den enskilda situationen. Man kan använda både fler eller färre delar för 
att skapa förutsättningar för kommunikationen. Grundläggande är dock att det 
finns en källa, ett meddelande och en destination. 
 
Dimensionerna för kommunikation beskrivs som ett val mellan vad (innehållet) 
och hur (media). Oavsett vad budskapet ska vara måste källan bestämma sig för 
vad det är han vill förmedla och i så fall hur detta ska göras. För att bestämma 
innehållet måste man välja bland den information som finns tillänglig. Man kan 
jämföra detta med Shannon och Weavers (1964) teori. Den information som finns 
tillgänglig måste väljas ut för att rätt meddelande med rätt innebörd ska kunna 
skapas. Media väljer man genom att hitta rätt teknisk support för att producera 
meddelandet. Dessa dimensioner kallar man observationsdimensionen respektive 
produktionsdimensionen. 
 
Observationsdimensionen innehåller i sin tur tre viktiga moment. Först måste 
producenten av meddelandet ta emot information om företagets ekonomiska 
händelser. Sedan måste han tolka (avkoda) denna information. Sist måste den 
information väljas ut som han tror kommunicerar hans intentioner bäst. 
Produktionsdimensionen innebär två moment. Först måste producenten koda om 
informationen till ett meddelande och efter detta ska detta kodade meddelande 
sändas till sin destination. Bedford och Baladouni (1962) varnar här för att inte 
lägga för lite vikt vid observationsdimensionen eftersom detta skulle kunna 
medföra manipulationer av innehållet för att övertala grupper att se den 
ekonomiska informationen på ett annorlunda sätt. Stor vikt ska också läggas vid 
det urval av informationen som sker i observationsdimensionen. Den information 
som väljs ut för att kommuniceras måste också vara signifikant, det vill säga 
inneha både relevans och tillräcklighet i relation till företagets ekonomiska 
verklighet. Detta för att mottagaren ska kunna säga något om företagets framtid. 
Man framhäver här alltså att destinationens (aktieägare, investerare, allmänheten) 
behov ska vara ledande vid urvalet av relevant information att förmedla. Dock 
menar man också att genom att skapa dessa ekonomiska dokument, skapar man 
enbart en stillbild av företaget i en given situation. Eftersom företaget i 
verkligheten förändras hela tiden ska man se dessa dokument som ett verktyg att 
förmedla företagets ekonomiska verklighet i stort. 
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Figur 2.3: Bedford och Baladounis (1962) modell för redovisning. 

 
Eftersom producenten (redovisaren) av detta ekonomiska material både tar in och 
ger ut information, får denna också rollen både som destination och som källa (se 
figur 2.3). Redovisaren tar in information från företaget, tolkar denna och väljer ut 
rätt information. För att sedan föra denna information vidare måste han koda om 
och sända ut meddelandet till en ny destination. Detta ställer höga krav på 
personen som agerar som producent. Det semantiska problemet kommer att göra 
sig hörd även här. Att den information som når producenten i första hand upplevs 
lika hos nästa destination förekommer sällan. Detta beror både på vilken grupp av 
människor som tar del av meddelandet, men främst vilken information som 
producenten har valt ut att kommunicera vidare. Informationen måste vara 
signifikant, men eftersom sådan information får logiska konsekvenser kan ibland 
annan information förmedlas. Bedford och Baladouni (1962) menar också, i likhet 
med den ursprungliga kommunikationsteorin men till större del här, att publikens 
kunskap sätter begränsningar på hur meddelandet kommer att uppfattas. Detta 
gäller framförallt de årliga ekonomiska rapporterna som är tillgängliga för alla. 
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En undersökning som har gjorts av Yuthas et al. (2002) bygger istället på 
Habermas kommunikationsteori. Denna teori framhåller att det finns två olika 
handlingssätt att hantera kommunikation på. Kommunikativa handlingar består i 
ett försök att få mottagaren att förstå budskapet. Strategiska handlingar handlar 
om ett försök att påverka mottagarens beslut. Varje gång vi kommunicerar litar vi 
på ett antal normer. Dessa normer är begriplighet, sanning, uppriktighet och 
legitimitet. Alltså måste budskapet uppfattas som begripligt, sant, ärligt samtidigt 
som utgivaren måste vara legitim för att kunna förmedla budskapet. Genom att 
handla strategiskt kan företag manipulera dessa fyra normer. I sin undersökning 
kom Yuthas et al. (2002) fram till att både bra och dåliga företag ökade sin 
kommunikation i årsrapporterna när man visste att resultatet skulle skilja sig från 
vad investerarna antog. Det faktum att investerarna har misstagit sig i sin första 
bedömning, innebär dock att företagets tidigare information varit felaktig från 
början. Man kom fram till att dessa företag, jämfört med medelföretagen, 
kommunicerade rapporter som var lättare att begripa genom att diskutera mer 
vardagliga åtgärder och användandet av mer beskrivande ord. När man granskade 
sanningsenligheten visade sig att dessa företag dock agerade strategiskt. Bra 
företag valde att fokusera på innevarande år för att slippa diskutera föregående 
dåliga år. De sämre företagen fokuserade mycket på händelser utanför företaget 
för att skapa en uppfattning om att det dåliga resultatet berodde på omständigheter 
utanför deras kontroll. Vad gäller uppriktigheten var denna också utsatt för 
strategisk påverkan. De bra företagen använde sig mycket av optimistiska termer 
och upprepade gärna dessa. De dåliga valde att inte tala mycket om förändringar 
och processer för att undvika diskussioner om fallande trender. Legitimiteten har 
mycket att göra med språk och stil. Här var skillnaden inte lika stor mellan 
bra/dåliga företag och medelföretagen. Slutsatsen som Yuthas et al. (2002) drar är 
att trots att negativa aspekter kommer att få stor påverkan på kort sikt, är detta 
bättre än att undanhålla eller manipulera materialet. Genom att skapa en annan 
bild än den verkliga, kommer också förtroendet för bolaget att skadas och detta får 
en värre långsiktig effekt. Begreppet förtroende kommer att diskuteras mer 
ingående nedan. 
 
 

2.2.2 Visuell kommunikation 
Kommunikation i form av visuella hjälpmedel blir allt vanligare (Courtis, 2004; 
Beattie och Jones, 1992). Med visuella hjälpmedel menar vi främst färger och 
grafer, eller båda tillsammans. Med detta avsnitt vill vi framföra vilka medel som 
står producenterna av årsrapporter tillhanda när det kommer till att framföra en 
mer positiv eller negativ bild av företaget. Vilka möjligheter som finns att 
förvränga den verkliga ekonomiska situationen som företaget befinner sig i.  
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Courtis (2004) framhäver i sin artikel att färger finns genomgripande och på de 
mest basala planen i vårt samhälle. Eftersom olika färger ger olika psykologiska 
reaktioner finns det därför stora möjligheter att påverka personer eller grupper 
genom att använda sig av olika färger. I likhet med Shannon och Weavers (1964) 
resonemang kan färger alltså användas till att påverka och övertala människor. 
Genom att använda färger vid presentation av information kan man påverka 
läsarens fokus och få denna att omprioritera vilken information som är viktigast. 
På detta sätt kan man alltså distrahera läsaren och dirigera om fokus från mindre 
bra information till sådan information som får företaget att framstå i bättre dager. 
Till stöd för detta argument tar Courtis (2004) färgmarknadsföringsbolag som 
genom undersökningar hittar färger som passar just den regionen och just den 
tidpunkten, exempelvis när det kommer till leksaker och kläder. 
 
Självkritiken som Courtis (2004) också tar upp handlar om de associationer som 
varje individ upplever i kontakt med olika färger. Varje individs reaktion kommer 
att vara beroende av faktorer som tidigare upplevelser och i vilket sammanhang 
som färgen uppträder. Exempelvis kommer färgen röd att upplevas olika beroende 
på om det handlar om ett rött äpple eller blod. Trots att färger upplevs olika menar 
han att ett visst mönster kan urskönjas. Canadian Insititute of Chartered 
Accountants visade i en rapport, som fokuserade på grafer, att sju färger användes 
mest. Kritik kan riktas mot att detta enbart gäller Kanada och kanske i viss 
utsträckning Nordamerika. Detta till trots har det visats i en Hong Kong baserad 
studie att fem av dessa sju färger är vanligast även på denna kontinent. Enligt 
Courtis (2004) visar detta på någon form av universell uppfattning om vilka färger 
som bör användas. 
 
I sin undersökning kom Courtis (2004) fram till att företag som gick bättre 
alternativt sämre, båda ökade sin färgsättning av årsrapporterna. Delar av studien 
visade stöd för argumentet att producenter av årsrapporter anser att färger kan 
kommunicera positiva egenskaper. Studien i sig kunde dock inte klart visa detta, 
utan vidare studier i detta krävdes. En andra del av studien behandlade färgers 
påverkan på investerare. Uppgiften var här inte att hitta de färger som gav flest 
investeringar, utan att utröna om färger medförde någon skillnad i 
investeringsvilja. Utgången av denna del av studien blev att färg spelar roll för 
investeringsbesluten och användandet av färger i rapporter inte kan anses spela en 
neutral roll. 
 
En annan forskare som har uppmärksammat det ökade användandet av visuella 
hjälpmedel är Davison (2002). Hon talar då om sätt att skapa uppmärksamhet på, 
dvs. sätt att rama in vissa delar och på så sätt skapa ett alternativt fokus för 
läsaren. Davison (2002) framhäver både språkliga och visuella hjälpmedel för 
detta. Med hjälp av bilder kan man förmedla en mer positiv bild av företaget 
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samtidigt som att text, framförallt markerad sådan, kan åstadkomma samma 
fenomen. Även nyttjandet av positiva uttryck är ett exempel på språklig påverkan. 
Med denna artikel vill Davison (2002) främst framhäva den trend mot ökad 
kreativ design av årsredovisningar som har visat sig på senare tid och den 
övertalningsteknik som detta egentligen innebär. 
 
Andra som också har studerat relationen mellan visuella hjälpmedel och 
årsrapporter är Beattie och Jones (1992, 2002). Undersökningen genomfördes på 
större brittiska företag. Även de påpekar färger och grafers inneboende förmåga 
att dra till sig uppmärksamhet. Grafer bidrar också till en enklare förmedling av 
information. Man vill dock varna för möjligheterna som finns att manipulera med 
utformningen av graferna. För att uppnå normgivarnas krav på tillförlitlighet 
måste graferna bygga på neutralitet och presenteras objektivt. Tre typer av 
grafiska avvikelser tas upp: selektivitet, förvrängning av måtten och avvikelser i 
presentationen. Dessa har också mycket gemensamt med den ursprungliga 
kommunikationsteorin.  
 
Selektiviteten har att göra med den information som ska väljas ut och förmedlas. 
Denna information får inte väljas ut subjektivt för att utesluta viktig information. I 
ett test fann man att valet av information som visades i grafer mycket berodde på 
hur företaget hade klarat sig ekonomiskt. Företag som gått bra visade större 
incitament att visa upp nyckeltal via grafer än företag som gått dåligt. Slutsatsen 
blev att företag kommer att inkludera grafer i sitt redovisningsmaterial främst för 
att visa upp en mer fördelaktig ekonomisk utveckling än vad som stämmer 
överens med verkligheten.  
 
Förvrängning av måtten behandlar hur man presenterar graferna och kan liknas 
vid att man medvetet skickar ut information genom sändaren som redan är 
förvrängd. Här visade företagen upp en tendens att exempelvis justera höjden på 
staplarna så att den ekonomiska utvecklingen framöver kom att visa en bättre 
trend. I undersökningen visade vart tredje fall på en förvrängning av 
informationen. Sannolikheten var tre gånger större att företagen visade en 
förbättrad trend snarare än en försämrad. Den senare studien, 2002, visar att en 
förvrängning på mer än tio procent av verkligheten påverkar beslutsfattandet i så 
pass stor grad att regler för detta borde införas. De främst utsatta blir de som 
innehar en lägre kunskapsnivå om ekonomisk redovisning. 
 
Beattie och Jones (1992, 2002) menar att avvikelser i presentationen inte är lika 
lätta att bevisa. Vad de dock kommer fram till är att många företag använder sig 
av mycket kreativa presentationstekniker. Många av dessa tekniker medförde en 
mer fördelaktigare presentation än om klassisk presentationsteknik hade använts. 
Slutsatsen av studierna blir att många årsrapporter måste granskas närmare för att 
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erhålla en korrekt bild av företaget samtidigt som att man efterlyser regler för att 
minimera den förvrängning som förekommer. Ett framtida utfall kan annars bli att 
dåliga grafer kommer att konkurrera ut de bra. 
 
Avslutningsvis kan man nämna Coy och Pratts (1998) artikel om 
årsredovisningarnas kommunikationsegenskaper. Som ett allt viktigare instrument 
för att skapa en bild av företagets verklighet hos den publika massan, blir det 
också viktigare att analysera vad som förmedlas i detta material. Coy och Pratt 
(1998) menar att den verklighet som förmedlas beror på kvaliteten i innehållet i 
årsredovisningarna, både språkligt och visuellt. Hooks et al. (2002) påpekar också 
att den stora influerande verkan som årsredovisningarna har, mycket beror på den 
tillgänglighet som denna representerar. Detta är ett material som alla kan få tag på 
utan större besvär. 
 
 

2.2.3 Övertalningsteori 
Eftersom vi ovan diskuterat kommunikation som ett sätt att få andra att agera 
utefter olika meddelandens innebörd blir det också intressant att behandla 
övertalningsteorier och strategier. Ordet övertalning har rötter långt bak i tiden 
och är ett nyckelbegrepp i den klassiska retoriken (Palm, 1994). I grund och 
botten bygger övertalning på att genom informationsspridning uppnå attityd- eller 
beteendeförändringar. Viktigt blir här att särskilja begreppet övertyga från 
begreppet övertala. Att övertyga kan innebära, rent argumentationstekniskt, att 
man har övertalat någon. I själva verket leder denna övertalning dock inte till 
någon förändring av attityd eller beteende. Som exempel nämner Palm (1994) att 
ett försök att övertala befolkningen om att man ska uppskatta ren luft och rent 
vatten inte får någon egentlig effekt om inte folket är villiga att ändra sitt 
miljöbeteende, dvs. att de blir övertygade. 
 
Enligt retorikens regler är tanken att budskapet måste skapa en helhet. Genom att 
kombinera bild, rubrik, text och en eventuell slutfras kan man övertyga läsaren att 
stanna kvar vid budskapet. Detta påminner mycket om en gammal formel inom 
marknadsföring, benämnd AIDA (Armstrong och Kotler, 2005). Denna formel är 
tänkt att skapa ett intresse, genom att dra till sig uppmärksamhet, som i sin tur ska 
leda till en handling. Viktigt är också att framhäva vad man ska tänka på för att 
kunna utforma ett verkningsfullt kommunikationsinnehåll. Palm (1994) visar här 
också på vissa tumregler som guide till detta. Framförallt är det viktigt att förstå 
att övertalningseffekten inte höjs på grund av en viss argumentation utan beror 
istället på tillgängligheten och begripligheten av kommunikationsinnehållet. 
Exempelvis kan här nämnas att innehållet måste vara strukturerat, starka argument 
ska ligga i början eller slutet samt att en optimal repetition av ett visst budskap 
normalt ligger på ungefär 5 gånger. 
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Att övertala handlar också mycket om försäljningsteknik eller att få någon att 
acceptera den poäng man försöker framhäva. Enligt Nemec (1984) så handlar 
detta främst om att vara tålmodig och att kunna undanröja svagheterna i sina 
argument. Nemec (1984) delar också många av de synpunkter som Fair (1976) tar 
upp i sin artikel. Artikeln behandlar olika punkter som krävs för att man ska 
lyckas med att övertyga någon om sin ståndpunkt. Dessa är: 
 

• Använda så få ord som möjligt. 

• Rama in synpunkterna till en enda idé. 

• Framställa bevis och säkra fakta. 

• Framställa informationen på en nivå som mottagaren förstår. 

• Framställa budskapet med bestämdhet. Undvika påstående som mottagaren 
har svårt att acceptera. 

 
Vidare tycker Fair (1976) att man ska undvika överraskande moment och att man 
ska vikta de argument och påstående som man anser vara viktigast att sälja. 
 
 

2.2.4 Sammanfattning kommunikation 
I denna del har vi gått igenom den ursprungliga kommunikationsteorin och även 
denna teori applicerad på redovisningsområdet. Teorin visar att det finns många 
moment i spridandet av information som kan bidra till att den ursprungliga 
innebörden hos källan inte blir densamma som den uppfattade innebörden hos 
mottagaren och destinationen. Vi har även visat att den information som 
förmedlas måste väljas ut noggrant och objektivt. Budskapet kan alltså förändras 
beroende på vilken av den tillgängliga informationen som väljs ut för att sändas. 
Vi har också visat att övertalning sker bäst med information som är lättillgänglig 
och begriplig. Ett sätt att göra detta på är genom användandet av grafer och färg. 
Det finns dock risker med denna form av presentation, exempelvis är materialet 
lätt att manipulera. Även om grafer och användandet av färg kan fungera som 
tilldragande av uppmärksamhet, fungerar det lika bra som distraherande material. 
Kopplat till årsrapporternas utformning kan man se stor potential om detta 
används rätt, men missvisande om det används för att försköna materialet. 
 
 

2.3 Att skapa fakta 
Innan vi behandlar begreppet förtroende kan det vara intressant att reflektera över 
hur fakta skapas. Information med sådan status inger ofta stort förtroende. Latour 
och Woolgar (1986) menar att skapandet av fakta har sina rötter i kaos. Att skapa 
ordning ur kaos är ett sätt att få utomstående att förstå vad man har lyckats komma 
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fram till. Det kan handla om att enbart summera eget arbete eller att summera och 
skapa ordning med hjälp av andras arbete. På detta sätt minskar man det oljud 
eller störningar som finns tillsammans med det kaotiska materialet och skapar på 
detta sätt ett rent meddelande att skicka vidare till mottagarna. Latour och 
Woolgar (1986) inriktar sig främst på studier gjorda i laboratorier, men skapandet 
av fakta kan generaliseras till andra områden. Det handlar då främst om när 
kaotisk data blir till ordning och när detta i sin tur kan anses ha blivit fakta. Fakta 
eller faktum är ett ord vars innebörd förpliktigar. Enligt Nationalencyklopedin 
innebär detta ord ”ett sakförhållande som inte går att bestrida”. Alltså något som 
kan antagas vara sant. Därvid blir det intressant att veta vad som krävs för att ett 
påstående ska erhålla denna status. Latour och Woolgar (1986) menar att när fakta 
skapas, blir också de bevis som tidigare bekräftat detta påstående oviktiga och 
man tar istället påståendet för givet och sant. 
 
Inom laboratorievärlden innebär det första steget att man måste kunna 
demonstrera påståendet igen, exempelvis genom ett nytt experiment. Detsamma 
borde gälla inom redovisningen. Den årsredovisning som presenteras måste gå att 
bryta ner i mindre beståndsdelar som bevis för dess slutgiltiga resultat. Om de 
mindre beståndsdelarna inte kan bestyrka resultatet kommer inte heller 
årsredovisningen att accepteras. Accepteras dokumentet kommer dock de mindre 
beståndsdelarna att spela mindre roll och istället blir det de slutgiltiga siffrorna 
som kommer att debatteras (Latour och Woolgar, 1986). 
 
Framförallt handlar det om att ett påstående ska få andra grupper och nätverk att 
acceptera det. Den största svårigheten i början är att skapa fotfäste utanför det 
egna nätverket. Latour och Woolgar (1986) visar detta genom att förklara hur 
olika personer och grupper citerar varandra. Ett starkt bevis för att fakta har 
skapats är när man i samband med påståendet inte citerar ursprunget längre. 
Påståendet har blivit allmänt känt och vedertaget och behöver ej bekräftas genom 
citat. Man hävdar dock att även ett väletablerat påstående kommer att tappa sin 
behörighet om den tas ur sin kontext. Exempelvis talar man om en vit kemisk 
substans som för andra utanför laboratorievärlden enbart skulle klassas som ett 
vitt pulver. Detsamma gäller i viss mån årsredovisning, även om redovisningen 
främst handlar om information och är svår att tas ur sin kontext. Enkelt uttryckt 
skulle man kunna jämföra detta fenomen med att enbart presentera ett antal 
siffror. Självständigt säger dessa ingenting men tillsammans med det övriga 
materialet i årsredovisningen kan investerare skapa sig en bild av hur företaget 
kan komma att utvecklas i framtiden. Ungefär samma inställning tar Pinch och 
Bijker (1984). Man hävdar att det, för att nå den stora massan, krävs antingen 
viktiga experimentella resultat, definitiva bevis eller starka argument för 
påståendet. Trots att detta behövs för att övertyga den stora massan utanför det 
ursprungliga nätverket, krävs det mer för att övertyga den grupp som har en större 
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kännedom om fenomenet. Detta eftersom denna grupp bättre kommer att känna 
till de oklarheter som experimentet kan innehålla. 
 
Latour och Woolgar (1986) menar att fakta främst skapas när den blir användbar 
för flera grupper. När man uppnår denna nivå och på så sätt skapar en högre 
tillgänglighet får man också större uppmärksamhet. De nya grupperna kommer att 
ta dessa fakta för givet och påståendets historia kommer långsamt att suddas ut. 
När det blir tillräckligt intressant kommer också fackpress, och efter en tid även 
dagspress, att diskutera och dramatisera påståendet. Det är först då man kan tala 
om att fakta har skapats. I denna utveckling finns också element av övertalning. 
Denna retoriska övertalning bygger på att de övertalade inte ska uppfatta sig 
själva som övertalade. Pinch och Bijker (1984) jämför de retoriska formuleringar 
med marknadsföring och reklam. Bättre marknadsföring kommer också att 
medföra en större genomslagskraft i budskapet. Genom att vara övertygande 
kommer färre att opponera sig, vilket medför att påståendet rör sig närmare en 
status som fakta. Det kommer att uppfattas som objektivt snarare än subjektivt. 
Huvudsaken är att få ett påstående att framstå som mer realistiskt än dess 
alternativ. För årsredovisningar innebär detta att ju mer övertygande och retoriskt 
riktigt budskapet är, desto mer objektivt och faktalikt kommer redovisningen att 
framstå som. Crowther och Hosking (2005) påpekar i sin artikel att redovisningen 
hjälper till att skapa en ekonomiskt objektiv verklighet som i sin tur legitimerar 
olika beslut i verksamheten. 
 
Under detta avsnitt blir det också intressant att belysa de olika åsikter som 
framkom mellan Ryan (1985) och Rosenthal och Rubin (1985) under 1980-talet. 
Ämnet som behandlades var statistikens roll vad gäller fakta. Ryan (1985) menade 
att forskning och statistik tas fram i syfte att etablera nya fakta och att forskarens 
uppgift är att övertyga åhörarna. Rosenthal och Rubin (1985) menade istället att 
statistiska analyser främst används för att summera nuvarande kunskapsnivå. Det 
är inte denna debatt som vi egentligen intresserar oss för utan den gemensamma 
uppfattning som dessa författare har. Vi vill mena att de fortfarande är överens om 
den genomslagskraft som siffror och statistik har vid framställandet av fakta. 
Detta är också något som behandlas i nästa avsnitt. 
 
 

2.4 Förtroende 
Enligt Currall och Epstein (2003) handlar förtroende främst om tillit och risk. Att 
våga ta risken att lita på någon annan. Risken bottnar sig i den kostnad eller skada 
som den ena parten i förhållandet kan uppleva om motparten inte agerar i linje 
med överenskommet avtal. Tillit grundar sig i det faktum att man i ett samarbete 
måste låta motparten vara ansvarig för en del av utgången. Om risken bedöms 
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vara låg samtidigt som motparten bedöms som pålitlig, kommer slutsatsen vara att 
motparten är trovärdig. Denna bedömda trovärdighet innebär att ett förtroende 
kommer att ha uppstått. Förtroende skapas främst genom inlärning och det är först 
när motparten har haft möjligheten att utnyttja situationen, dvs. agera opportunt, 
men ej gjort det, som förtroende skapas (Luhmann, 1979). 
 
Vidare argumenterar Fukuyama (1995) att nivån på förtroendet i samhället är den 
enda genomgripande kulturella faktorn som kan bestämma de ekonomiska 
framgångarna för en nation. Han argumenterar också för att detta kan medföra 
positiva handlingar på individnivå om dessa upplever ett stort förtroende. 
Samtidigt framhålls att man å andra sidan kan skapa förtroende genom att uppvisa 
stöd för någon eller någonting på personens egen bekostnad. Ett sätt att uttrycka 
sin solidaritet på. Fukuyama (1995) menar att ur delade värderingar kommer 
förtroende och detta i sin tur medför en positiv ekonomisk effekt på samhället. 
Det ekonomiska och sociala livet är nära förknippade med varandra och förstås 
enbart tillsammans med samhällets sedvänjor och moral. Kulturen spelar alltså en 
stor roll för det ekonomiska livet. För att kunna passa in i det ekonomiska 
samhället blir det därför också viktigt att anpassa sig till dess kultur. 
 
Genom att inte kunna utveckla ett stabilt förtroende kommer 
transaktionskostnader att uppkomma. Rädslan för free-riders, som gör så lite som 
möjligt i en grupp, och bedrägeri måste då istället uppvägas med hjälp av kontrakt 
och regelverk. Genom att dessa kostnader uppkommer, som en följd av bristande 
förtroende, har många företag valt att inkorporera eller köpa upp leverantörer och 
kunder för att på så sätt få bättre kontroll och skapa ökat förtroende inom 
organisationen (Fukuyama, 1995). 
 
Samtidigt menar Fukuyama (1995) och Luhmann (1979) att förtroende också 
mycket beror på vilka förväntningar som finns i samhället. Som exempel nämns 
förtroendet till läkare och den svurna eden. Det finns ett generellt förtroende för 
denna yrkesgrupp att dessa inte medvetet vill skada oss. Detsamma gäller också 
revisorer. Förtroende kan dock inte skapas av enbart en person utan måste antas 
av hela gruppen. Detta borde inte vara något problem för professionella 
yrkesgrupper som läkare och revisorer, men kan förklara varför många företag 
anser att deras anställda alltid är deras ansikte utåt och ställer krav på deras 
uppförande även efter arbetstid. 
 
Ett sätt att öka förtroendet på kan vara regleringar, dvs. att genom lag skapa en 
lägsta gräns för vad som måste utföras. Bryter man mot detta kan sanktioner delas 
ut. Detta är något som gäller för det reviderade materialet. Följer man inte de lagar 
och normer som finns, kan man bli tvungen att stå till svars för detta. Det 
oreviderade materialet är dock inte utsatt för någon reglering. Detta innebär att 
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samma former av sanktioner inte råder här. Vad företagen här har att förlora är 
dock investeringar i deras bolag (Luhmann, 1979). 
 
Förtroende kan också vara mer eller mindre påtvingat. När en situation blir för 
komplex och för svår att sätta sig in i, kan man tvingas att lita på andra. Genom att 
inte själv ha möjlighet att känna till alla faktorer om den faktiska situationen, 
kommer förtroende att bli oundvikligt. Även detta förtroende kan dock brytas om 
motparten agerar opportunt, med följden att tilltron till personen minskar. För att 
upprätta ett förtroendeförhållande måste man bland annat ställa sig frågan vad 
motparten har att vinna på ett sådant förhållande och då vad denna skulle kunna 
tänka sig att manipulera (Luhmann, 1979). Detta kan jämföras med Principal-
agentteorin, som behandlar förhållandet mellan ägarna och företagsledningen 
(Bruzelius och Skärvad, 2000). Framförallt kan förtroende skapas när det inte 
finns något klart rätt eller fel. I det reviderade materialet kan man säga att rätt och 
fel faktiskt finns, men är inte lika klart i det oreviderade. Det är i sådana 
situationer som argumenteringsteknik får stor betydelse för förtroendet. En styrka 
att kunna övertyga publiken kommer lättare att skapa ett förtroendeförhållande 
(Luhmann, 1979). 
 
Porter (1996) behandlar också begreppet förtroende och väljer att diskutera 
siffrors roll i att skapa förtroende. Porter (1996) menar att förtroende för siffror är 
ett socialt och moraliskt problem och genom att låta andra granska materialet kan 
trovärdigheten i detta material öka. Traditionellt brukar man inom forskningen 
säga att undersökningar och experiment som kan reproduceras skapar ett ökat 
förtroende. På samma sätt menar Porter att kvantifiering kan ge ökat förtroende 
och att siffror underlättar beslutsfattandet, trots att denna information inte har 
validerats av flera parter. Siffror står för opartiskhet och rättvisa. Vidare 
framhäver han att förtroende, historiskt sett, främst har skapats av olika samfund 
bestående av professionella utövare av disciplinen. Som vi nämnde i förra 
avsnittet finner främst Ryan (1985), men även Rosenthal och Rubin (1985), att 
siffror kan skapa ett högre förtroende för saken som argumenteras. 
 
Porter (1996) diskuterar också siffror som ett handlingsverktyg. Genom att 
använda sig av siffror kan man få personer att handla utefter givna ramar. Ett 
exempel på detta är EVA och ROI. Att basera mått på effektivitet med hjälp av 
siffror medför dock problem. Personer utsatta för detta system kommer att lära sig 
hur man optimerar dessa siffror och då skapar ett bättre resultat. Mått och siffror 
kan alltså undermineras på grund av personers egenintresse. 
 
Ett exempel på siffror och social makt kan vara Statistiska Centralbyrån, SCB. 
Denna producent av statistisk data framställer som bekant årligen tonvis med 
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undersökningar. Förtroendet för dessa siffror ifrågasätts i princip aldrig och man 
får då anse att denna institution innehar en stor social makt. 
 
Ett sätt att skapa högre förtroende för siffror kan vara att kombinera detta med god 
argumentation. Enligt Porter (1996) blir detta material ett mycket kraftfullt 
övertalningsinstrument. Likaså kan man kombinera siffror med grafer för att göra 
informationen mer överskådlig och på så sätt skapa en mer trovärdig diskussion. 
 
Objektivitet är, enligt Porter (1996), också ett viktigt begrepp att analysera vid en 
diskussion om förtroende. Objektivitet syftar till många olika saker. Främst 
förknippas detta med verklighetsenlig sanning, opersonlighet, universalitet och 
immunitet mot faktorer som språk, egenintresse och fördomar. Ett sätt att 
minimera subjektiva bedömningar på, är att använda sig av kraftiga 
standardiseringar när något ska mätas eller sammanställas. Genom att 
standardisera kommer möjligheten att subjektivt påverka resultatet att minska. Det 
krävs dock enligt Porter (1996) en stor social makt för att kunna etablera giltiga 
mått och standarder. Om måtten uppfattas som otillförlitliga eller subjektiva 
kommer systemet att fallera. Han diskuterar därför också begreppet mekanisk 
objektivitet som ett sätt att standardisera. Genom att basera kunskap och 
information på speciella regler och förfarande kommer viss objektivitet att 
uppnås. Här påpekas dock att full objektivitet inte är ett realistiskt mål och att 
detta förmodligen aldrig kan uppnås. Den mekaniska objektiviteten kan vara mer 
eller mindre omfattande, mer eller mindre tvingande och ge fler eller färre vägar 
att välja. Beroende på utformningen kommer objektiviteten att påverkas. 
Redovisning och bokföring är exempel på mekanisk objektivitet. 
 
Förtroendet för redovisningen är mycket beroende av en gemensam uppfattning 
hos redovisare om hur transaktioner ska uppfattas och bokföras. Till hjälp för 
detta har redovisare idag regelverk och rekommendationer utfärdade av olika 
samfund till sin hjälp. Att man i detta material tidigt krävde objektivitet medförde 
att revisorer påkallades. Dessa skulle stå för oberoende och expertis. Man var och 
är fortfarande överens om att detta kan öka objektiviteten men att även revisionen 
innefattar många subjektiva bedömningar av revisorn. Dessa expertbedömningar 
diskuteras och försvaras dock av redovisare. Motståndare menar att subjektivitet 
likväl finns i materialet. Detta försvaras med att redovisare och revisorer som 
grupper har samma uppfattningar om hur transaktioner ska hanteras och att det då 
inte blir problematiskt att jämföra denna information (Porter, 1996). 
 
Liknande argument återfinns hos Luhmann (1979). Den objektivitet och 
gemensamma uppfattning som Porter (1996) talar om, benämns då som 
systematiskt förtroende (system trust). Ett extremt exempel på sådant förtroende 
är pengar. Genom att kontinuerligt och med ständiga bekräftelser använda sedlar 
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och mynt, har man skapat ett förtroende på dess värde trots att dessa egentligen 
inte är värt någonting. Systematiskt förtroende är ofta svårt att kontrollera 
eftersom det ligger latent i objektet. Man borde i viss grad kunna likna detta 
förtroende med det som utövas genom årsredovisningar. 
 
Porter (1996) menar att förtroendeproblemet aldrig kan elimineras. Trovärdiga 
siffror kommer enbart att kunna produceras av personer eller grupper med stor 
social kraft, exempelvis staten, universitetsforskare, stiftelser och 
forskningsinstitut. Information från andra organisationer och företag kommer 
alltid att ifrågasättas. Här kan siffrorna i bästa fall användas i jämförande 
ändamål. För att skapa objektiva siffror krävs det alltså att institutionen eller 
personen är trovärdig. Argumentation kan dock höja trovärdigheten i materialet 
samtidigt som, om motsägande uppgifter och uppfattningar finns kommer 
trovärdigheten i siffrorna att minska. Slutsatsen blir att begrepp som objektivitet 
och förtroende inte går att separera från varandra. Mekanisk objektivitet kan 
underlätta förtroendet men kan inte upphäva ett problem med komplett icke-
förtroende. Enligt Porter (1996) kommer stark kritik mot förslag som försöker 
skapa objektivitet dessutom aldrig att kunna implementeras och förankras hos 
allmänheten. Man skulle grovt kunna klassificera dessa som dåliga förslag. 
 
Vi har tidigare diskuterat kommunikation och möjligheterna att sprida 
information. Kommunikationsmediet, språket och symbolerna kan dock vara 
problematiska för förtroendet. Denna typ av information bygger främst på andra 
människors selektivitet och utan personlig kontakt. Utan personlig kontakt blir det 
viktigare att kommunikationen är förtroendeingivande och tillförlitlig (Luhmann, 
1979). 
 
 

2.5 Transparens 
Andra sätt att höja förtroendet kan i redovisningssammanhang vara ökad 
transparens, det vill säga en ökad insyn i företaget. Fukuyama (1995) menar i en 
artikel från 2002 att man på grund av de stora redovisningsskandalerna i USA åter 
måste bygga upp ett förtroende. Ett sätt att återfå detta förtroende är ökad 
transparens i företagens publicerade material (Goodman, 2006). Även Tapscott 
menar att fullständig transparens kommer att öka förtroendet och att smarta 
företag förstår att fördelarna är större än nackdelarna (Goodman, 2006). Han 
menar också att detta kommer att visa vilka företag som har något att dölja. 
Frågan återstår dock om allmänheten kan tillgodogöra sig den fullständiga 
information som detta skulle innebära. Han är övertygad om att företagen kommer 
att bli konkurrenskraftigare och skapa större förtjänster genom att öka 
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transparensen (Friedman, 2005). Ett företag tjänar alltså inte i längden på att 
förmedla opportunistisk information. 
 
Vi nämnde tidigare selektiviteten som ett sätt att förmedla den information 
företaget vill fokusera på. Selektiviteten är också något som står i fokus hos 
Hooks et al. (2002) när de diskuterar det informationsgap som finns mellan 
investerare och de som producerar informationen i årsrapporterna. Givetvis 
kommer alltid en viss selektivitet att finnas, men man hävdar att informationen i 
stort måste motsvara den information som marknaden vill ha. Skillnaden mellan 
den information som presenteras och den information som marknaden vill ha 
kallas därför för ett informationsgap. Man kommer fram till att detta gap främst 
uppkommer i det oreviderade materialet och därmed är av frivillig karaktär. 
Hooks et al. (2002) menar att detta medför en lägre transparens. Inte förrän 
marknadens krav möts kan man börja tala om en god nivå av transparens. 
Information som marknaden framförallt vill ha är:  
 

• Intäkter, resultat och kostnader. 

• Stora poster i kostnader ex. marknadsföring och omstruktureringar. 

• Prognoser över nästa år. 

• Diskussioner om övergripande faktorer som kan påverka framtida resultat. 

• Information om prissättning, effektivitet och marknaden i stort. 
 
Mensah et al. (2006) skriver i en artikel att transparens är den mest frekvent 
använda definitionen på en önskvärd finansiell rapport de senaste åren. Detta 
synsätt kan nämligen i allmänhet få företagen att öka förståelsen i årsrapporterna 
och minska bedrägeri. I figur 2.4 visar vi en modell som Mensah et al. har 
utarbetat för att kunna utröna graden av transparens i ett företag. Modellen är 
utformad ur ett användarperspektiv. 
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Nivå 1: Transparens av transaktioner/händelser.

Händelser under rapporteringsperioden ska vara
kompletta och rätt klassificerade.

Nivå 2: Transparens av redovisningsprinciper.

Identifierbara och förståeliga redovisnings-
principer.

Nivå 3: Transparens av uppskattningar.

Uppskattningar om ekonomisk substans ska vara 
identifierbara, förståeliga och icke-subjektiva.

Nivå 4: Transparens av ekonomisk substans.

Det sammanvägda resultatet av valet av principer
och uppskattningar ska reflektera substansen.

Nivå 5: Transparens av prognoser.

Siffrorna i materialet ska vara jämförbart bakåt i tid
samt möjliga att prognosticera.

Nivå 6: Transparens av färdigt dokument.

Rapporten ska vara organiserad för maximal
tillgänglighet och förståelighet.

•Oberoende revisorers uppgifter
•Information om corporate governance
•Förklaringar om ovanliga trender/proportioner
•etc.

•Klar identifiering av hur och varför man valt vissa
redovisningsprinciper.
•Avslöjande av principer som inte följer regelverk.

•Information om alla uppskattningar som gjorts
samt val och procedurer använda för varje
uppskattning.

•Helst visa upp en summering av alla de val och 
uppskattningar som gjorts samt visa vad
alternativa handlingssätt hade visat för resultat.

•Historiska förändringar i allt som nämnts ovan
samt klassificering av permanenta och kortvariga
delar av rapportensinnehåll.

•Intelligent organisation av innehållet i rapporten
som medför korrekt uppfattning om uppgifter.
•Ingen vilseledande eller försvårande information.

Nivå av transparens
Informationsbehov för att

kunna bedöma transparens

 
 

Figur 2.4: Mensah et al.s (2006) transparensmodell. 

 
Nivå 1 behandlar företagets transaktioner och händelser. Frågan man ställer sig 
här är huruvida det redovisade materialet innehåller alla transaktioner och 
händelser som har påverkat företagets finansiella ställning och huruvida de har 
uteslutet sådana som inte har påverkat företaget under den specifika perioden. 
Denna nivå spelar stor roll för de övriga nivåerna och ett felaktigt inkluderande 
eller exkluderande av transaktioner och händelser som inte hör hemma i det 
redovisade materialet får konsekvenser för det övriga nivåerna. Även felaktiga 
klassificeringar av olika tillgångar tillhör sådana fel. 
 
Nivå 2 behandlar de redovisningsprinciper som har använts och om tillräcklig 
information finns i materialet för att kunna utröna vilka val som har gjorts för att 
identifiera och mäta olika transaktioner och händelser. Denna nivå hjälper till i 
analysen av hur acceptabelt och jämförbart detta material är med andra företags 
rapporter. Denna analys görs främst för att kunna utröna företagets verkliga 
ekonomiska ställning. En revisors uttalande om att ett företag följer rätt principer 
betyder inte alltid att detta motsvarar företagets finansiella substans. 
 
Nivå 3 handlar om ledningens uppskattningar och bedömningar. Eftersom en del 
redovisningsprinciper kräver att ledningen gör uppskattningar och bedömningar 
måste också transparens finnas om hur och varför man har gjort dessa. Detta kan 
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gälla exempelvis uppskattningar i belopp, period och osäkerhet i ekonomiskt 
utfall av vissa transaktioner. Information om detta måste alltså finnas med i 
rapporten för att en korrekt analys av företagets ekonomiska verklighet ska kunna 
göras. Denna nivå tillsammans med nivå 2 utgör en grund för att analysera 
transparensen i nivå 4. 
 
Nivå 4 handlar om den ekonomiska substansen av måtten som används av 
företaget. Här ska det analyseras huruvida den sammanvägda tillämpningen av 
redovisningsprinciper motsvarar företagets ekonomiska substans. Med hjälp av 
nivå 2 och 3 ska man, om transparensen är god, alltså kunna skapa sig en 
uppfattning om företagets nuvarande och framtida kassaflöde. Här menar man att 
företag som visar och förklarar valda principer och uppskattningar tillsammans 
med vad alternativa principer och uppskattningar innebär, visar på mycket god 
transparens. 
 
Nivå 5 behandlar frågan om tidsperspektivet. Ett företag med god transparens ska 
redovisa både historiska fakta och framtida förväntad utveckling för att man som 
analytiker ska kunna skapa sig en uppfattning som sträcker sig över en längre 
tidshorisont. Här kan det vara bra om företaget visar vilka delar av företagets 
balansomslutning och resultat som har med permanenta alternativt kortvariga 
poster att göra. Viktigast är att man kan analysera företagets framtida möjlighet att 
växa ekonomiskt. 
 
Nivå 6 handlar om hur lätt det är att få tag på den information som företaget 
publicerar och hur lätt det är att hitta i själva materialet. Är informationen 
lättöverskådlig, är det lätt att missa viktig information eller försöker företaget att 
avleda intresset för vissa delar i materialet? Huvudpunkten är att rapporten ska 
vara lättillgänglig för att risk inte ska finnas för missförstånd. 
 
 

2.7 Årsredovisningens innehåll 
Årsredovisningen innehåller information som är viktig för dem som ska fatta 
ekonomiska och juridiska beslut. För att dessa ska kunna ta till sig informationen 
är det, som vi har visat ovan, viktigt att de kan tillgodogöra sig informationen. 
Denna öppenhet regleras och kontrolleras till viss del, främst av revisorerna, därav 
uppdelningen av reviderat och oreviderat material. De som främst har nytta av 
årsredovisningens information är intressenterna (ägare, långivare, leverantörer, 
kunder, anställda, konkurrenter, samhället, NGO:s exempelvis Greenpeace) 
(Norberg, 2006; Neu et al., 1998). Eftersom det är den reviderade delen som 
kontrolleras blir det också uppenbart vilken del som blir utsatt för störst 
opportunism, dvs. den oreviderade delen. 
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2.7.1 Reviderat material 
Det reviderade materialet består främst av företagens bokslut, dels på bolagsnivå 
men även koncernnivå, och förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen ingår 
inte i IASB:s regler och är därför endast en obligatorisk del i den svenska 
redovisningen. Det är viktigt att ha i minnet att reviderat material inte är någon 
garanti för att det är helt korrekt. Det är skillnaden mellan samhällets 
förväntningar och verkligheten som har kommit att kallas för förväntningsgapet 
(Watson 1992). Revisorns uttalande har främst uppgiften att höja 
årsredovisningens trovärdighet (RS 120 p.13). Säkerheten är hög men inte 
absolut, eftersom graden av säkerhet inte kan bli absolut på grund av de 
bedömningar som ligger i revisionen. Revisorns uppgift är att granska väsentliga 
poster och inte detaljerna, detta gör det möjligt för företagsledningen att vilseleda 
revisorn om de så vill. För att minska förväntningsgapet har en förändring av 
ordval skett i årsredovisningen bland annat angående årsredovisningens säkerhet. 
Från att ha beskrivits som ”rimlig säkerhet” är ordvalet från och med 2006 ”hög 
men inte absolut säkerhet” (www.far.se). Detta har gjorts för att man varit orolig 
att användarna av revisionsrapporterna inte förstått revisionens innebörd och 
förutsättningar. Man valde därför att göra revisionsberättelsen mer informativ. 
Något som har ökat de senaste åren är skadeståndskraven. Dessa har ökat både till 
antal och till sin storlek, framförallt i USA, vilket ställer högre press på 
revisorerna (Nilsson, 2005, Edenhammar och Thorell 2005). 
 
 

2.7.2 Oreviderat material 
Det oreviderade materialet i årsredovisningen växer stadigt och blir mer och mer 
betydelsefullt. För många personer är den förklarande delen den viktigaste, vilket 
medför att just denna del måste vara läsbar och förståelig (Jones, 1994). Han 
menar att texten bör vara intressant, lätt eller tilltalande. I en undersökning av 100 
noterade brittiska företag visade det sig att den berättande informationen var lika 
eller mer omfattande än den finansiella informationen. Varje årsredovisning 
innehåller ett uttalande från VD:n, vari denne sammanfattar det gångna året och 
företagets framtida utsikter. VD:ns berättelse innehåller ofta intressant 
information som gör att man kan skapa sig en uppfattning om huruvida företaget 
går bra eller dåligt (Clatworthy och Jones, 2001). Då detta material är oreviderat 
ges det utrymme för ledningen att här manipulera uppfattningen av det reviderade 
materialet. Clatworthy och Jones (2001) menar att man inte sällan försöker dölja 
dålig information i mitten av VD:ns berättelse i ett försök att skapa mindre 
uppmärksamhet på dessa fakta. Den beskrivande delen av årsredovisningen är 
speciellt viktig och användbar för investerare och det är framförallt denna del som 
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professionella användare läser (Clatworthy och Jones, 2003). Detta stämmer 
överens med en annan studie där man delade upp årsredovisningen i 17 delar. 
VD:ns uttalande var då den del som var den mest lästa (Bartlett och Chandler, 
1997). Man har även funnit att det finns systematiska mönster beroende på om 
företaget går bra eller dåligt. Vid dåliga nyheter skyller man på omgivningen och 
vid bra nyheter ger man sig själv äran (Clatworthy och Jones, 2003). Clatworthy 
och Jones (2003) anser dessutom att gällande regler borde utökas så att VD:ns 
berättelse granskas hårdare. Då det är här som VD:n ges chansen att ge ett positivt 
uttalande om den finansiella prestationen och gömma undan ansvaret av dåliga 
prestationer. I en undersökning analyserade man 100 olika VD-uttalande och kom 
fram till att det fanns vissa ord som upprepades. Bland de vanligaste ordvalen 
fanns förtroende, vinst och positiva framtidsutsikter för det kommande året 
(McConnell et al., 1986).     
 
Smith och Taffler (1999) utförde en undersökning om huruvida det var möjligt att 
förutse när ett företag skulle gå i konkurs, med fokus på den berättande texten i 
årsredovisningen. Framförallt undersökte de koppling mellan VD:ns berättelse 
och företags misslyckande. De fann att VD:ns berättelse innehöll viktig 
information om företagets finansiella framtid. Innehållet av VD:ns ord var 
förebådande för företagets framtida betalningsförmåga. 
 
En annan undersökning av VD:ns brev, visade att företag som gick bra och där 
VD:n hade förväntningar om en kommande vinst, uttryckte detta i brevet. I de 
företag som gick dåligt nämnde VD:n varken vinster eller förluster (McConnell et 
al. 1986). De menar att aktiekursen tenderar att rasa om man nämner förluster. 
Om man däremot förmedlar förtroende tenderar aktiekursen att stiga. Swales 
(1988) ville testa McConnells resultat i samma industri, men med andra företag 
och under en annan tidsperiod, och se om han fick samma resultat. I studien 
analyserade Swales (1988) ord och fraser som VD:n använde i sitt brev till 
aktieägarna. Man kunde även här urskilja en skillnad i berättelsen beroende på om 
företagets aktier gick bra eller dåligt. Sugden (1989) anser att flera finansiella 
rapporter innefattar utelämnande och selektivitet av information. Dessutom 
innehåller årsredovisningarna flera sidor med information som inte är användbara. 
Det är lätt för företagen att förfina rapporterna så att man enbart visar det som 
”kunden” vill se (Sugden, 1989). Företagen tenderar att tona ner negativa 
händelser men haussar upp minsta lilla resultat (Creswell och Kover, 2000).  
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2.8 Sammanfattning litteraturgenomgång 
I ovanstående kapitel har vi diskuterat hur redovisningen har utvecklats till vad 
den är idag. Denna redogörelse tyder på att kriser spelar stor roll för denna 
utveckling. Än idag sker det stora skandaler som driver utvecklingen framåt, 
vilket också tyder på att kriser alltid kommer att uppstå. Forskare menar därför att 
det är sådana kriser som driver fram nya standards. 
 
Vidare har vi fokuserat mycket på kommunikation och förtroende i detta kapitel. 
Kommunikation handlar om hur information överförs från en sändare till en 
mottagare, i vårt fall från företag till investerare. Vi har därmed poängterat att 
sändaren kan välja vilken information som ska sändas, dvs. selektivitet. Samtidigt 
kräver mottagarna att informationen är relevant och förståelig. Till sitt förfogande 
har företagen olika hjälpmedel, visuella såsom språkliga. Bilder, grafer, uttryck 
och färgsättning kan utnyttjas för att visa upp företagets verklighet. Det kan också 
utnyttjas för att avleda läsarens uppmärksamhet. Enligt många forskare är detta 
också fallet. Genom att gå igenom klassisk övertalningsteori ville vi visa på ett 
latent samband mellan de hjälpmedel som finns att tillgå, den selektivitet som kan 
förekomma och den bild som skapas av företagets ekonomiska verklighet. Detta 
är tecken på att årsrapporterna till stor del nyttjas som marknadsföring. 
Övertalningsteorin tillsammans med kommunikationsteorierna skapar en bild av 
att så faktiskt kan vara fallet. 
 
Vid skapandet av fakta har vi också visat att det är viktigt att nå den stora massan 
och att materialet inte ifrågasätts. Detta är två saker som årsredovisningen 
innehåller och hjälper därför till att ge högre tyngd åt detta material. Som 
argumentationsteknik kan siffror användas till att skapa ett högre förtroende. Detta 
öppnar upp möjligheter för företagen att utnyttja denna inneboende styrka hos 
årsrapporterna för att marknadsföra en bättre bild av företagets verklighet. 
 
Något som också ökar förtroendet är ökad transparens. En sådan ökad öppenhet 
kan minska det informationsgap som enligt vissa forskare finns mellan det 
producerade materialet och investerarnas informationskrav. Denna öppenhet kan 
också agera som ett bevis på att mindre selektivitet utövas. Ett sätt att öka 
öppenheten på, är att visa vad som är reviderat eller ej. Detta eftersom det nästan 
uteslutande är i det oreviderade materialet som selektivitet kan förekomma. Att ett 
informationsgap överhuvudtaget finns är dock problematiskt. Det visar att 
företagen inte prioriterar läsarna av rapporterna. Med den teori som ovan 
presenteras visar det snarare på en vilja att vilseleda sin publik. 
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Tendenserna att dölja och välja ut vilken information som ska nå läsarna skapar 
givetvis frågetecken. Intressant blir därför om företagen verkligen kan anklagas 
för att agera på ett sådant sätt som ovan förklaras? Detta utreder vi i kapitel 4.  
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3 Metod 
Efter att nu ha gått igenom relevant teori kommer vi i detta kapitel förklara på 

vilket sätt vi har gått tillväga för att nå de resultat som vi har gjort. Först 

förklarar vi vårt ämnesval och därefter vårt metodval. Sedan förklaras hur vi har 

samlat in våra data och vilka avväganden som har gjorts, exempelvis vid 

utformning av frågor. 

 
 

3.1 Val av ämne 
Efter ett flertal företagsskandaler har marknaden börjat ställa högre och högre 
krav på företagens redovisning. IFRS/IAS kommer ständigt med nya regler och 
krav från marknaden har medfört att den svenska koden för bolagsstyrning har 
utformats och implementerats. Vi ansåg därför att kommunikationen mellan 
företagen och dess intressenter skulle vara ett intressant ämne. Att man väljer ett 
ämne som man är intresserad av är enligt många metodförfattare en klar fördel.  
Andersen (1998) menar att intresset är den största motivationsfaktorn. Ämnet 
känns aktuellt inte bara på grund av flertalet skandaler utan även då det händer 
mycket kring redovisningen just nu, exempelvis anpassningen till internationella 
standards. Ser vi även till den historiska aspekten har redovisning och information 
till företagets intressenter vuxit sig allt starkare sedan Kreugerkraschen. 
Årsredovisningarna innehåller fortfarande en stor del siffror, men i takt med att 
rapporterna ökar i storlek ges företagsledningen större och större utrymme att 
framföra även egna tankar om framtiden och företagets utveckling. Detta tvingar 
läsaren att i större utsträckning tolka den information som sprids. Som vi har 
redogjort för i litteraturkapitlet har ledningen många verktyg till sin hjälp vid 
utformningen av årsrapporterna. Vi fann det intressant att undersöka vilka begrepp 
företagsledningen använder sig av i årsredovisningen och hur man kan tolka 
dessa, framförallt vad gäller skillnaden mellan företag som har gått bra och 
företag som har gått mindre bra. Genom sin information till intressenterna har 
ledningen en möjlighet att kommunicera en bättre alternativt sämre bild av 
företaget än dess verkliga ställning. Det var detta som vi blev intresserade av att 
fördjupa oss i. Att försöka komma fram till om och i så fall hur företagen 
kommunicerar för att skapa en önskvärd uppfattning hos intressenterna. För att 
uppnå en kumulativ effekt, dvs. bidra med ytterligare kunskaper till ämnet, har vi 
kompletterat vår studie med tidigare forskning (Halvorsen, 1992).  
 
 

3.2 Fenomenologi 
Vår uppgift är att undersöka olika årsredovisningar och dra slutsatser ur dess 
utformning beroende på om företaget har gått bra eller dåligt. Vi vill se om 
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kommunikationen till intressenterna skiljer sig åt beroende på företaget 
ekonomiska hälsa. Att vi använder oss av fenomenologin passar bra då denna 
inriktning betraktar mänskligt beteende, i vårt fall kommunikation (Bryman och 
Bell, 2005). 
 
Vår metodansats kommer att vara induktiv, dvs. vi kommer att gå från det 
specifika till det generella. Denna anses framförallt vara mer öppen än den 
deduktiva. (Rienecker och Jörgensen, 2002; Jacobsen, 2002). Vi kommer att gå 
igenom ett antal företags årsredovisningar och vår förhoppning är att man utifrån 
dessa ska kunna dra olika slutsatser beroende på hur företaget har presterat. Syftet 
med att använda sig av en induktiv ansats är att vi vill kunna utveckla 
föreställningen kring det fenomen vi undersöker genom att införskaffa så mycket 
information om fenomenet som möjligt (Halvorsen, 1992). Den induktiva 
ansatsen gör det dessutom möjligt att koppla samman teori och forskning 
(Bryman och Bell, 2005). För att öka möjligheten till att generalisera har vi valt 
att undersöka en tidsperiod på nio år, 1997-2005. Vi har valt ut studieobjekt som 
finns bland de mest omsatta på A-listan. Detta är företag som har stor påverkan på 
marknaden och därmed kan anses representera flera. Tolv företag granskas, vilket 
medför att vi totalt studerar 60 årsredovisningar. 
 
Undersökningen av årsredovisningarna baseras på ett frågeformulär som vi 
sammanställt utifrån vår litteratur. Den ena delen bestod av övergripande frågor 
och den andra delen behandlade frågor på VD-ordet. Fokus i uppsatsen ligger på 
det oreviderade materialet. De ursprungliga frågorna fick redigeras allt eftersom vi 
gick igenom vårt material. 
 
 

3.3 Datainsamling 
Vår datainsamling består av både primär och sekundärdata. Primärdata är sådan 
information som vi själva samlar in. Den är dessutom skräddarsydd för vår 
problemställning (Jacobsen, 2002). Sekundärdata är insamlad sedan tidigare. 
Detta medför att de sekundärdata vi använder oss av har samlats in av någon 
annan till ett annat syfte. Detta leder till att vi bör ställa oss mycket kritiska till 
när, av vem och till vad materialet har samlats in (Holme och Solvang, 1997).  
 
Vår undersökning bygger på information från årsredovisningar som i grunden är 
sekundärdata. Genom ett frågeformulär som vi själva utformat, besvarar vi 
frågorna när vi går igenom årsredovisningarna. Detta material blir då primärdata, 
eftersom den tidigare inte publicerats. Sekundärdata har vi använt dels i 
litteraturgenomgången och dels i metodavsnittet. I litteraturgenomgången har 
artiklar och böcker, svenska som utländska, gett oss en bred bas att stå på inför vår 



Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det ekonomiska resultatet? 
En studie om hur företag väljer att kommunicera. 

 42 

granskning av årsredovisningarna. Facklitteratur är den sekundärdata vi använt 
oss av i metodavsnittet. 
 
 

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt  
För att kunna besvara får forskningsfråga sammanställde vi ett frågeformulär. 
Detta skulle hjälpa oss att sålla ut relevant information när vi granskade 
årsredovisningarna. Genom att arbeta utifrån ett sådant formulär kan vi skapa oss 
en förståelse av situationens innebörd. Frågeformuläret skulle därmed hjälpa till 
att skapa en uppfattning om vilken mening och innebörd en årsredovisning 
förmedlar, i enlighet med fenomenologin (Bengtsson, 1987). Vid vår insamling av 
material hade även intervjuer varit möjligt. Anledningen till att vi inte har använt 
oss av detta arbetssätt är att vi ville ha ett mer aktieägarinriktat perspektiv. 
Frågeformulärets innehåll måste stämma överens i den utsträckning det är möjligt, 
i form, struktur och innehåll, med de teoretiska förutsättningarna (Holme och 
Solvang, 1997). I vårt frågeformulär finns frågor som rör årsredovisningen dels 
övergripande men främst på VD-ordet (se bilaga 1 och 2). Frågorna har vi 
utformat utefter vår litteratur. Problematiken som frågorna bygger kring har också 
uppkommit vid tidigare forskning.  
 
 

3.4.1 Frågeformuläret 
Frågeformuläret har varit till för oss själva för att på ett lätt och strukturerat sätt få 
fram väsentlig information från årsredovisningarna. Utformningen av själva 
frågorna var både tidskrävande och svårt. Frågorna byggdes upp med hjälp av 
teorierna som vi gått igenom i kapitel två. Vi beslutade att frågorna skulle vara 
strukturerade, där svarsalternativen endast kunde besvaras med Ja eller Nej. Detta 
medför i slutändan också att det blir lättare att dra slutsatser (Patel och Davidson, 
1994).  Samtidigt minskar vi subjektiviteten i svaren och minimerar den kritik 
som kan uppkomma. Då det var vi själva som skulle besvara frågorna undvek vi 
de missförstånd och bortfall som kan ske vid ett enkätutskick till andra personer 
(Andersen, 1998). Målet var att utgå från tjugo frågor som var uppdelade på 
följande tre områden; 
 

• Övergripande förståelse (tillgänglighet) 

• Visuell informationspresentation 

• Språklig informationspresentation  
 
Forskare menar att det är inom dessa områden som företagen försöker påverka 
materialet Till stöd för dessa tre områden hänvisar vi till litteraturkapitlet. Under 
granskningen av årsredovisningarna märkte vi att vissa frågor var felformulerade 



Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det ekonomiska resultatet? 
En studie om hur företag väljer att kommunicera. 

 43 

eller ej användbara. Detta medförde att vi under tidens gång fick omarbeta 
frågeformuläret så att vi fick fram det material vi var intresserade av. Kritik skulle 
kunna uppkomma på grund av frågornas utformning eller tolkning av 
redovisningsmaterialet. För att undvika kritik mot detta har vi tagit hjälp av 
utomstående vid utformningen av frågorna, främst för att ha möjlighet att rätta ut 
frågetecken som kan uppkomma. 
 
 

3.4.2 Val av företag 
Det största problemet med undersökningar är att man inte kan undersöka alla 
objekt (Jacobsen, 2002). Man brukar skilja på två olika typer av undersökningar, 
totalundersökningar och urvalsundersökningar. Vid en totalundersökning är 
populationen oftast liten och det är möjligt att undersöka samtliga. Att göra en 
urvalsundersökning blev det naturliga valet för oss då det går snabbare (Körner 
och Wahlgren, 2002). Samtidigt kan vi få in mer informationsmaterial och med 
större djup och omfattning från ett färre antal företag. Vi har enbart fokuserat på 
företag noterade på Stockholmsbörsen. Detta eftersom lagar och regler skiljer sig 
åt mellan olika länder. Det är också framförallt de börsnoterade företagen som 
berörs av de nya kraven och regelverken. Vid valet av företag utgick vi från A-
listan för att finna de mest omsatta aktierna på börsen. Dessa företag har varit i 
branschen länge och är de företag som har en stor del av börsens index. Detta gör 
att vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval, dvs. alla företag har inte 
möjlighet att komma med i undersökningen (Körner och Wahlgren, 2002). Dessa 
företag är dessutom lätta att följa upp bakåt i tiden, vilket är en fördel då vår tanke 
är att undersöka företagens årsredovisning från 1997 till 2005. Vid valet av årtal 
utgick vi från innevarande år för att få en så uppdaterad uppsats som möjligt. 
Eftersom vårt mål var att granska hur företagen har utvecklat sin kommunikation 
historiskt var vi också tvungna att välja årtal som kunde representera både 
uppgång och nedgång för företagen. Vi kom fram till att fem historiska 
årsredovisningar skulle granskas. För att få någorlunda kontinuitet i det historiska 
perspektivet och för att kunna finna en trend, valde vi att granska rapporterna för 
åren 1997, 1999, 2001, 2003 och 2005. På så sätt ökar vi möjligheterna att se om 
företagen ändrar uttalanden i årsredovisningen beroende på om det går sämre eller 
bättre. 
 
Nästa problem var att välja ut företag. Vi fann att tre möjliga alternativ för att 
kunna analysera deras kommunikation. Det första alternativet var att enbart utgå 
från företagens resultat och därmed välja ut sex bra och sex dåliga resultat. Detta 
var ett alternativ eftersom ett företag som går bra, givetvis är ett företag som 
skapar ett bra resultat och vice versa. Genom att analysera resultatet och dess 
utveckling skulle det finnas möjlighet att hitta olika sätt som företagen 
kommunicerar sin årsrapport på. Alternativ två var att utgå från företagens 
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marknadsvärde, dvs. aktiekursen multiplicerat med antalet utestående aktier. Detta 
fann vi intressant eftersom kursen speglar både vinstnivå och investerarnas 
framtidstro på företaget. I denna börskurs finns både spår av dagens resultat och 
morgondagens resultat. Det enda sättet för investerare att skapa sig en bild av 
företaget är genom den information som kommuniceras, alltså hade detta också 
varit ett bra mått på bra och dåliga företag. Främst eftersom vi vill undersöka om 
företagen kan påverka genom sina årsrapporter. Det tredje alternativet handlade 
om omsättningen av företagens aktier, det vill säga de tolv mest omsatta aktierna 
på börsen. Genom att titta på detta får man främst med två saker, företagets 
storlek och investerares intresse för företaget. Större företag medför fler 
intresserade och också större handel av företagets aktier.  
 
Vi valde det tredje alternativet av följande skäl. Eftersom det är de stora företagen 
som betyder mest för praxis i redovisningen, blir deras redovisning och 
kommunikation också vägledande för andra. Dessa företag har också ett mer 
utbrett ägande och många anställda vilket innebär att det offentliga framträdande 
blir betydelsefullt. De större företagen får mycket uppmärksamhet av massmedia 
och samhället, speciellt vid offentliggörandet av deras rapporter. Vi kom fram till 
att det därför är av stort intresse hur dessa företag väljer att kommunicera sin 
redovisning, när det går bra alternativt dåligt, eftersom de har mycket fokus på 
sig. Vi ansåg att om man finner skillnader mellan företagen i toppen så är det 
sannolikt att man finner skillnader i de företag som befinner sig längre ner. Dessa 
företag kanske finner att de har många fördelar av en positiv alternativt negativ 
framställning av företaget (Jönsson, 1985). Vi valde de företag som hade högst 
omsättning av aktier den 2 januari 2006. Företagen vi har undersökt är: 
 

1. ABB  
2. Assa Abloy  
3. Atlas Copco  
4. SKF  

5. Föreningssparbanken  
6. Nordea  
7. SEB  
8. Skandia  

9. Ericsson  
10. TeliaSonera  
11. VM-Data   

12. Investor 

 
Vid valet av företag kunde vi alltså inte påverka vilka branscher företagen 
tillhörde. Det var först efter det att valet var gjort som vi insåg att det var en klar 



Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det ekonomiska resultatet? 
En studie om hur företag väljer att kommunicera. 

 45 

uppdelning mellan olika branscher. Dessa var industri, bank och telekom. Investor 
hamnade utanför denna branschindelning på grund av deras speciella natur. Som 
ett rent investmentbolag framkom det också senare att många av de övriga 
bolagen ingår eller har ingått i Investors portfölj. 
 
I vår studie definieras ett bra företag som att dess resultat är bättre än föregående 
års resultat samt att resultatet måste vara positivt. Ett företag kan alltså ha både 
bra och dåliga år i undersökningen. På så vis är det lättare att följa ett specifikt 
företags förändringar i redovisningen när deras resultat försämras eller förbättras. 
Ett dåligt år för ett företag är alltså ett negativt resultat eller sämre resultat än året 
innan. Vår definition bottnar i det resonemang att företag som har presterat bättre 
än föregående år upplever en positiv trend och att det är lättare för dessa att 
förklara sin situation. Ett dåligt företag kommer att ha större press på sig att 
förklara den negativa trenden. 
 
 

3.4.3 Insamling och bearbetning av primärdata 
För att kunna göra vår undersökning var vi tvungna att få tag på företagens olika 
årsredovisningar. Årsredovisningarna har vi antingen hämtat från företagens 
hemsidor eller om de inte varit tillgängliga där, fått dem hemskickade. 
Årsredovisningarna bör nog klassas som sekundärdata, den skrivna texten som vi 
går igenom har redan tagits fram av någon annan till ett annat syfte. Därför har vi 
ett stort krav på oss att vara extra kritiska när vi går igenom årsredovisningarna då 
vi inte vet syftet med framställningen, dvs. om den är sann eller förskönad (Holme 
och Solvang, 1997). Detta ansåg vi inte vara ett särskilt stort problem, eftersom 
meningen med studien är att kritiskt granska dessa. Den information som vi 
samanställer utifrån årsredovisningarna blir våra primärdata. 
 
När vi hade undersökt alla årsredovisningarna började vi sammanställa resultatet. 
Beroende på om företaget hade svarat Ja eller Nej på en fråga fick man olika 
poäng. Poängen summerades både årsvis och totalt. Denna sammanställning ledde 
oss till om företaget totalt hade en bra eller dålig kommunikation med sina 
intressenter. 
 
Vi har även granskat korrelationen med andra mått som inte är direkt 
resultatbundna. Dessa nyckeltal blev omsättning och utdelning per aktie. I 
diskussionen om vilka övriga nyckeltal som skulle granskas, kom även resultat 
per aktie och räntabilitet på tal. Vi valde att inte använda dessa eftersom de i stort 
bygger på företagets resultat, vilket vi redan granskar i vår huvudanalys. Att ta 
med fler mått baserade på resultatet skulle inte bidra med nya upptäckter. Vi valde 
därför omsättning och utdelning per aktie för att vidga vår analys till inte så 
resultatnära mått. Man skulle kunna påstå att utdelning också är beroende av 
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resultatet och därför kan anses var resultatberoende. Vi finner inte detta vara 
fallet. Ett företag kan givetvis inte dela ut pengar som inte finns, men ett bra 
resultat innebär inte självklart att pengar ska delas ut. Om bolaget kan förvalta 
dessa pengar på ett bättre sätt än att dela ut dem, ska de göra detta för att 
långsiktigt skapa högre tillväxt. 
 
Med hjälp av en fyrfältare analyserades resultatet vidare. Tidigare hade vi tittat på 
korrelationen mellan företagens ekonomiska resultat och de enskilda frågor som 
ställts via frågeformuläret. Vi analyserade sedan korrelationen med andra 
nyckeltal och den totala kommunikationspoäng som företagen hade uppnått. Vi 
fann därför att det skulle vara intressant att vidare se på relationen mellan 
resultatet och den totala kommunikationspoängen. På detta sätt har vi lyckats 
angripa problemställningen från ett antal olika håll. 
 
 

3.4.4 Insamling av sekundärdata 
I vår litteraturgenomgång i kapitel 2 har vi använt oss av sekundärdata. Vi har 
letat i olika databaser för att finna relevant och trovärdig information. Databaser vi 
använt oss av är FAR-komplett online, Lovisa och ELIN från Lunds 
universitetsbibliotek och Malin från Malmö Stadsbibliotek.  
 
I vår sökning i FAR-komplett online var syftet att hitta artiklar i den offentliga 
debatten som behandlar vårt ämne. Denna sökning gav dock inte den information 
som vi hade hoppats på. Vår slutsats blev därför att detta ämne inte är vidare 
debatterat i detta forum. 
 
För att finna tidigare forskning på området har vi sökt i databasen ELIN. Detta 
material har främst bestått i utländska artiklar. Vid vår sökning knöt vi ordet 
”annual report” (och olika böjningar av det) till ordböjningar av ”information”, 
”perception”, ”manipulation”, ”communication”, ”disclosure”, ”trust” och 
”impression”. De tidskrifter som vi sökt mest i är bland annat Critical 
Perspectives of Accounting, Accounting Horizons, Accounting Organizations and 
Society och Accounting, Auditing, Accountability Journal. 
 
För att källorna ska bli så sanningsenliga och trovärdiga som möjligt har vi varit 
noga med att hitta material som stödjer varandra och även gå vidare i deras 
källförteckningar. Innehållet i en artikel stärks beroende på om andra forskare 
relaterar till artikeln och i vilken tidskrift den finns med (Holme och Solvang, 
1997). Vi har även fått tips från vår handledare angående intressanta artiklar och 
annan relevant litteratur. Vi avslutade litteratursökningen när vi märkte att 
referenserna gick i cirklar och forskare hänvisade till varandra. 
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3.5 Undersökningens värde; validitet och reliabilitet 
Med validitet menar man hur bra ett mätinstrument mäter det den avser att mäta 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). För att vår validering ska vara så bra 
som möjligt har vi använt oss av flera olika källor. Stödjer deras uttalande 
varandra är trovärdigheten i materialet större. När två undersökningar som är 
oberoende av varandra resulterar i samma slutsatser så stärks validiteten 
(Jacobsen, 2002).  
 
Man brukar dessutom dela upp validiteten i en inre och en yttre del. Den inre 
validiteten är god när den mäter det den avser att mäta (Lundahl och Skärvad, 
1992). En god inre validitet har vi uppnått genom att vara kritiska till våra källor 
och jämfört dessa med andra. Vi har använt oss av artiklar och forskare som är 
erkända inom ämnet och vars artiklar har publicerats i välkända tidskrifter. Större 
kontroll över studien medför också en högre validitet (Ryan et al. 2003). För att 
öka validiteten har vi låtit andra granska frågorna. Dessutom har frågorna hämtats 
från tidigare forskning om problemet.  
 
Den yttre validiteten är oberoende av den inre validiteten och den går endast att 
bedöma när man samlat in sitt empiriska material (Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 2001). Den yttre validiteten handlar om hur lätt det är att generalisera vårt 
resultat dvs. att utveckla generella teorier (Jacobsen, 2002; Ryan et al. 2003). 
Urvalen av studieobjekten påverkar graden av säkerhet på den yttre validiteten. 
För att öka säkerheten har vi valt ut företag som kan anses representera många 
företag och på så sätt ändå kunna argumentera för en generalisering.  
 
”Låg reliabilitet ger låg validitet” men ”hög reliabilitet är ingen garanti för hög 
validitet” (Patel och Davidson, 1994). Om en mätning har bra reliabilitet spelar 
det ingen roll vem som gör mätningen, utslaget ska bli lika oavsett vem som 
mäter. Reliabiliteten ökar också då den är standardiserad (Lundahl och Skärvad, 
1992). Vårt frågeformulär som vi använder vid genomgången av 
årsredovisningarna är utformade så att man kan svara ja eller nej. Vi har alltså 
standardiserat vår undersökning och ökar därmed reliabiliteten. Vi lät även andra 
se på frågeformuläret för att undvika misstag. Detta ledde till att vi i ett tidigt 
skede kunde ändra frågorna så att de var möjliga att besvara, samtidigt som att de 
skulle passa vårt syfte. 
 
 

3.6 Reflektioner kring undersökningens genomförande 
När vi nu är färdiga med vår uppsats och vår undersökning kan vi göra några 
reflektioner kring vad vi kunde ha gjort annorlunda. Det vi skulle ha gjort då är 
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främst att ändra på antalet företag och urvalet på börsen. För att säkerställa en 
generalisering hade vi valt att inkludera fler företag i studien. Detta hade medfört 
att vi haft fler branscher och fler företag i varje bransch. Genom ett större urval 
blir det också lättare att generalisera.  
 
För att utöka studien ytterligare hade företag från andra listor varit aktuella. Vi 
hade då kunnat tänka oss att även inkludera Stockholmsbörsens O-lista, dvs. både 
Attract 40 och övriga företag på O-listan. Enligt investerare hittar man också fler 
skillnader och skräckexempel ju ”mindre” listorna blir (Hemberg, 2006-05-03). 
Detta tillsammans med ett ökat antal företag, anser vi hade skapat en mer 
nyanserad studie. Detta förfarande hade dock varit svårt att genomföra, med tanke 
på den tid som avsätts för detta arbete. De tidigare reflektioner som gjorts 
angående personliga intervjuer, dvs. att dessa inte är relevanta för ett arbete som 
detta, står vi fast vid. Detta är inget vi hade inkluderat även om vi hade gjort om 
studien på nytt. Intervjuer hade dock kunnat blir intressant om studiens inriktning 
hade varit något annorlunda (se kap. 5.5, Förslag till vidare forskning). 
 
Det hade också varit önskvärt att genomföra ett statistiskt test på den studerade 
gruppen. Vi ansåg att tiden för att sätta oss in i de verktyg som finns tillgängliga 
inte var tillräcklig, men hade gärna använt oss av denna teknik. 
 
 

3.7 Källkritik 
Det är alltid viktigt att man förhåller sig kritisk till den information man använder 
sig av. Man bör reflektera över författarens subjektivitet och vad materialet kan 
användas till (Jacobsen, 2002). I vår uppsats har vi framförallt använt oss av 
vetenskapliga artiklar som har ett högt anseende inom redovisningsområdet. För 
att våra subjektiva tolkningar ska minska har vi försökt att ställa artiklarna mot 
varandra. Mycket av litteraturen har amerikanskt ursprung, då det främst är där 
som forskning kring redovisningen sker. Detta ska inte påverka då IASB påverkas 
av FASB när de sätter upp sina riktlinjer (Artsberg, 2003). 
 
Revisionen förändras ständigt och det är de kriser som uppstår som leder oss 
framåt (Puxty et al. 1987). Vi har därför i vår litteratursökning försökt att använda 
oss av den senaste forskningen. I något fall, när forskning inte har funnits har vi 
fått gå tillbaka i tiden och detta kan bidra till att någon litteratur kan vara lite 
äldre. 
 
Den litteratur vi har använt oss av härrör från de främsta forskarna inom området. 
Detta gör att vi håller en hög nivå på uppsatsen. Visserligen kan enstaka forskares 
subjektiva värderingar avspeglas i de data vi utgått ifrån, vilket är svårt att komma 
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ifrån. För att det ska vara lättare att generalisera vårt resultat har vi valt företag 
som anses vara representativa för den stora mängden börsnoterade företag. 
 
 

3.8 Sammanfattning metod 
Vi har använt oss av en induktiv metod i denna uppsats. Vår tanke har varit att 
undersöka ett antal företag djupgående för att sedan kunna dra generella slutsatser 
om hur företag kommunicerar i sin årsredovisning beroende på om företaget går 
bra eller dåligt. Vi har valt att undersöka företag på A-listan, eftersom dessa 
företag ofta har stor påverkan på regler och praxis. Dessutom tilldelas dessa 
företag också störst uppmärksamhet i media. De företag som vi har undersökt 
hade den 2 januari 2006 den högsta omsättningen av aktier. De undersökta 
företagen är: ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, SKF, Föreningssparbanken, 
Nordea, SEB, Skandia, Ericsson, TeliaSonera, WM-Data och Investor. 
 
Vi valde att använda oss av ett frågeformulär som vi själva utformat. 
Frågeformuläret har vi sedan använt vid granskningen av årsredovisningarna för 
att samla in våra primärdata. För att ställa rätt frågor bad vi andra kontrollera 
frågorna. Vi har även själva haft möjlighet att gå tillbaka och ändra frågorna vid 
undersökningen allt eftersom vi har upplevt felaktigheter i dessa. Företagen 
tilldelades olika poäng beroende på hur de svarade. För att analysera resultaten 
och korrelationen till andra nyckeltal använde vi oss bland annat av en fyrfältare. 
 
Sekundärdata samlades in genom sökningar i olika databaser, främst ELIN och 
Lovisa på Lunds Universitet. Vi inriktade oss på tidigare forskning och sökte på 
”annual report” (och olika böjningar av det) i kombination med ordböjningar av 
”information”, ”perception”, ”manipulation”, ”communication”, ”disclosure”, 
”trust” och ”impression”. 
 
Undersökningens värde har stärkts genom en rad åtgärder. Validiteten i 
undersökningen har ökat genom att vi varit kritiska till våra källor och endast 
använt oss av forskare som är erkända på området. Reliabiliteten ökar då vårt 
frågeformulär har varit standardiserat. 
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4 Resultatredovisning 
I det här kapitlet kommer vi att analysera de svar som vi har erhållit från de 

upparbetade frågeformulären. Vi behandlar de delar av årsredovisningarna som 

vi finner vara av större intresse. Analysen baseras och kopplas till de teorier som 

återfinns i litteraturgenomgången ovan. Vi kommer även att analysera 

korrelationen mellan olika nyckeltal och företagens kommunikation. 

Avslutningsvis sammanfattas vad vi har kommit fram till. 

 
 

4.1 Resultatet 
I analysen utgår vi från en övergripande struktur för att underlätta förståelsen. 
Denna struktur startar med en generell beskrivning av resultatet utifrån de olika 
branscherna. Efter detta kopplar vi den för frågan väsentliga litteraturen till 
frågans resultat. Avslutningsvis kommer vi att reflektera över litteraturen och vad 
utfallet har för betydelse för läsaren av årsredovisningen. Vi kommer här även att 
dra slutsatser av företagens presentation av rapporterna, beroende på om företaget 
gått bra eller dåligt. 
 
 

4.1.1 Svårigheten att avgöra vad som är reviderat i 
 årsredovisningen 

Företag                 År 1997 1999 2001 2003 2005 

Industriföretag           

ABB NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Assa Abloy JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

Atlas Copco NEJ NEJ NEJ JA JA 

SKF NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Bankföretag           

Föreningssparbanken NEJ JA JA NEJ JA 

Nordea NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

SEB JA JA JA JA JA 

Skandia NEJ NEJ NEJ NEJ JA 
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Telekomföretag           

Ericsson JA JA JA JA JA 

TeliaSonera JA NEJ JA JA NEJ 

WM-Data JA JA JA JA NEJ 

Övriga företag           

Investor JA JA JA NEJ NEJ 

 
Figur 4.1: Ja respektive Nej visar om det är lätt att avgöra vad som är reviderat och inte reviderat. 
Röda fält markerar ett år då företaget gått dåligt och gröna fält ett bra år. 

 
Om vi börjar med att titta på de specifika företagen och dess karakteristika kan 
man urskilja vissa företag som är bättre än andra på att redovisa det reviderade 
materialet. Detta gäller främst SEB och Ericsson som för varje granskat år har 
visat vad som är reviderat respektive oreviderat. Bland de sämsta bolagen 
återfinner vi företag främst från industrisektorn, nämligen ABB och SKF. Detta är 
något som är generellt för industriföretagen, som överlag är dåliga på att visa 
detta. Inte heller går det att finna någon förbättring över tiden, utan detta är 
genomgående för alla granskade år.  
 
Att inte visa upp vad som är reviderat eller ej är ett klart sätt att göra 
informationen mer svårtillgänglig (Palm och Windahl 1989; Shannon och Weaver 
1964). En annan biverkan som detta medför är ett skadat förtroende. Genom att 
förvirra läsaren om vad som är reviderat eller inte reviderat kommer man också att 
ta bort det förtroende som latent skulle finnas i materialet och kontentan blir att 
förtroendet sjunker onödigt mycket (Fukuyama 1995; Curral och Epstein 2003). 
Eftersom förtroende är en avvägning mellan tillit och risk, kommer risken i detta 
fall att öka och investeringarna bli mindre på sikt.  
 
Telekomföretagen är de företag som klarar frågan bäst. De visar upp det bästa 
resultatet på frågan och är generellt duktiga på att visa vad som är reviderat. Vad 
man dock kan påpeka är att TeliaSonera sticker ut från mängden. De är inte riktigt 
lika duktiga på att visa reviderat material som övriga telekomföretag och om detta 
beror på en historia av statligt ägande eller ren slump är svårt att avgöra. Av 
Investors resultat kan man utröna en försämrad utveckling. De två senaste åren är 
det svårt att bestämma vad som är reviderat och oreviderat. 
 

 



Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det ekonomiska resultatet? 
En studie om hur företag väljer att kommunicera. 

 52 

 
 

Figur 4.2: Exempel på en årsredovisning då det är lätt att avgöra vad som är reviderat och icke-
reviderat. Exemplet är hämtat från innehållsförteckningen till Ericssons årsredovisning för 2005. 

 
Vad gäller korrelationen med resultatet är det svårt att hitta en klar koppling för 
uppdelningen av reviderat och oreviderat. Det förekommer inte ett speciellt sätt att 
redovisa detta beroende på om företaget gått bra eller dåligt. Man kan exempelvis 
se att industriföretagen alltid har en dålig uppdelning när de uppvisar ett dåligt 
resultat, men detta säger inte så mycket eftersom denna grupp är generellt dåliga 
på att visa vad som är oreviderat och reviderat. År 2005 kan man också se att alla 
bankföretag visar vad som är reviderat även när företaget gått dåligt. 
Bankföretagen verkar alltså bli bättre på detta med tiden. Detta kan visa att man 
mer och mer prioriterar ett högt förtroende och en god transparens. Enligt 
Fukuyama (1995) och Mensah (2006) skapar detta högre konkurrenskraft i 
längden. Telekomföretagen har inte någon klar trend. Man kan dock påstå att de 
framförallt är duktiga på att visa denna uppdelning när det har gått bra för 
företaget. Vid en sämre resultatutveckling finns inte en lika klar uppdelning av 
materialet. Inte heller för Investor kan man urskilja ett specifikt handlingssätt 
beroende på om de har gått bra eller dåligt. De har dock blivit sämre med tiden. 
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4.1.2 Grafernas antal i årsredovisningen 

Företag                 År 1997 1999 2001 2003 2005 

Industriföretag           

ABB NEJ NEJ NEJ JA JA 

Assa Abloy JA JA NEJ NEJ JA 

Atlas Copco JA JA NEJ NEJ NEJ 

SKF JA JA JA JA JA 

Bankföretag           

Föreningssparbanken NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Nordea NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

SEB JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

Skandia NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Telekomföretag           

Ericsson JA JA NEJ NEJ JA 

TeliaSonera JA JA NEJ JA JA 

WM-Data JA NEJ NEJ NEJ JA 

Övriga företag           

Investor NEJ JA NEJ JA NEJ 

 
Figur 4.3: Ja respektive Nej visar om man använder färre grafer, i relation till bilder, än 
genomsnittet. Röda fält markerar ett år då företaget gått dåligt och gröna fält ett bra år. 

 
Relationen mellan grafer och bilder ger oss en indikation på vad företagen 
fokuserar på. Grafer och bilder ger olika intryck och fakta. Grafer kan ses som 
mer informativa och därmed av större kvalitet. Bilder kan visserligen förmedla en 
uppfattning om hur företaget mår, men inte lika kvalitativt som en graf.  
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Eftersom frågeställningen behandlar en relation mellan grafer och bilder blir det 
inte uppenbart hur många grafer och bilder som totalt används1. Här 
uppmärksammade vi en stor skillnad mellan branscherna. Industriföretagen var de 
företag som i störst utsträckning använde sig av bilder. Det är också bland dessa 
företag som vi hittar den sämsta utövaren av grafer. SKF visar här upp en trend att 
alltid presentera få grafer. Bankföretagen visar upp ett bättre resultat, främst 
eftersom de använder mycket färre bilder. Bland bankerna återfinns också det 
företag som erhållit bäst resultat på frågan, Föreningssparbanken. Även de andra 
bankerna håller en väldigt hög klass. Telekomföretagen visar upp det sämsta 
resultatet bland de olika branscherna. År 2005 visar dessutom alla dessa företag 
upp en relation som är dålig. Graferna har här fått en underordnad betydelse. 
Sämst i denna grupp, strax efter SKF totalt, finner vi TeliaSonera. Förvånansvärt 
är att TeliaSonera har gått från att visa upp relativt många bilder och grafer till att 
år 2005 enbart visa upp en graf och tre bilder. Detta kan inte anses bidra till en 
hög kvalitet vad avser denna frågeställning. Öppenheten kan inte heller anses bli 
hög. De har en tendens att ständigt visa upp få grafer. Investor kan klassas som 
lite bättre än genomsnittet. Man visar oftare upp en relation som innehar många 
grafer och är mer kvalitativ. Detta kan dock bero på det faktum att detta företag 
visar upp utvecklingen på många av sina investeringar och därmed också lyckas 
bra i denna fråga. Investor är egentligen ett företag som redovisar utvecklingen av 
många företag för att på så sätt visa sin egen utveckling. 
 
Eftersom grafer får anses vara mer kvalitativa än bilder kan man också diskutera 
kring vilket behov som tillgodoses (Bedford och Baladouni 1962). Det är 
observatörens behov som den sända informationen ska tillgodose, i detta fall 
aktieägare och investerare. Det blir enligt detta synsätt svårt att påstå att man som 
företag ser till dessa nyckelpersoners behov när man utformar sina 
årsredovisningar. Det är nog ytterst sällan som en aktieägare eller investerare 
anser att en bild kan förmedla information som är relevant för deras 
beslutsfattande. Ett dåligt resultat på frågan, dvs. att färre grafer än bilder 
används, borde därför innebära att företagen kan förbättra sin kommunikation till 
relevanta intressenter. Detta är inte heller något som minskar det informationsgap 
som diskuteras i litteraturkapitlet (Hooks et al., 2002). 
 
Att genom färgsättning skapa fokus och försöka kommunicera en mer positiv bild 
av företaget har blivit allt vanligare (Courtis 2004). Man skulle i detta fall kunna 
likställa färgsättning med bilder i rapporterna. Bilderna kan användas som ett 
instrument att på ett positivt sätt färgsätta materialet. Exempelvis med bilder på 
glada personer i miljöer som skapar en positiv känsla. Detta blir ett försök att 
påverka läsaren. Grafer förmedlar information på ett annat sätt och kan 

                                                 
1 Antalet bilder och grafer för varje företag och år finns redovisade i bilaga 1. 
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färgsättningsmässigt därför inte åläggas samma funktion i enlighet med Courtis 
(2004) resonemang. Ett resultat som visar att fler bilder används tyder därför på 
ett försök att kommunicera en bättre bild av företaget. Som vi tidigare nämnde är 
industriföretagen ett exempel på detta. 
 
I likhet med ovanstående resonemang skulle man kunna likställa grafer med 
siffror, eftersom dessa förmedlar ett faktiskt förhållande. Enligt Porter (1996) 
skapar siffror generellt ett ökat förtroende. Framförallt kan det oreviderade 
materialets trovärdighet höjas med hjälp av en argumentation som stöder sig på 
siffror. Genom att likställa grafer med siffror borde ett positivt svar på frågan 
innebära ett sätt att skapa ett högre förtroende. Som vi tidigare visade är bankerna 
ett exempel på företag som ger ett högt förtroende hos läsarna av årsrapporterna 
med hjälp av grafer. 
 
Ovanstående resonemang blir framförallt intressant om man jämför det med 
företagens resultatutveckling. Genom att se på industriföretagen kan man inte 
urskilja någon klar trend. Som vi tidigare har nämnt är dessa företag generellt 
dåliga på att visa grafer. För bankföretagen kan man dock finna en trend för de år 
som företagen gått bra. Dessa år tenderar bankerna till att använda många grafer i 
relation till bilder. Detta kan vara ett sätt att ytterligare förstärka sin framgång 
(Sugden, 1989; Creswell och Kover, 2000). När företagen går dåligt är det inte 
lika lätt att finna någon trend. Generellt är bankerna duktiga på att visa grafer, 
men sambandet är framförallt starkt när det går bra för företagen. 
Telekomföretagen är sämst på att visa grafer över lag. Man kan dock här finna ett 
trendbrott för år 2001. Detta år var ett tungt år för många telekomföretag och här 
kan man se att företagen visar upp en högre grad av grafer. Att skapa ett bättre 
förtroende var här kanske av större vikt än att skapa en positivare bild av 
företagen. Anledningen till detta skulle kunna vara att detta år var ett så pass tungt 
för bolagen, att framtiden prioriterades istället. Det negativa året kunde därför i 
alla fall bidra med ett ökat förtroende för deras årsrapporter, vilket gynnar 
presentationer i framtiden. Än en gång är det svårt att uttala sig om Investors 
resultat på frågan. Det går inte att finna något klart samband. 
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4.1.3 Grafernas kvalitet i årsredovisningen 

Företag                 År 1997 1999 2001 2003 2005 

Industriföretag           

ABB NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Assa Abloy NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Atlas Copco NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

SKF NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Bankföretag           

Föreningssparbanken NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Nordea JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

SEB NEJ JA JA JA NEJ 

Skandia NEJ NEJ JA JA JA 

Telekomföretag           

Ericsson NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

TeliaSonera NEJ NEJ JA NEJ NEJ 

WM-Data NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Övriga företag           

Investor NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

 
Figur 4.4: Ja respektive Nej visar om det generellt är svårt att tolka de grafer som presenteras. 
Röda fält markerar ett år då företaget gått dåligt och gröna fält ett bra år. 

 
Från denna fråga får vi en lite annorlunda bild av företagen än tidigare resultat. 
Industriföretagen är här väldigt dukiga på att visa lättolkade grafer, främst genom 
ABB och Assa Abloy som inte någon gång under de granskade perioderna visat 
svårtolkade grafer. Bankföretagen är den sämsta av branscherna på detta. Dock är 
föreningssparbanken åter i topp, medan SEB och Skandia visar upp de sämsta 
resultaten för alla företag. Vad gäller telekomföretagen är dessa också bra på att 
visa lättolkade grafer. Både Ericsson och WM-Data visar upp felfria grafer alla 



Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det ekonomiska resultatet? 
En studie om hur företag väljer att kommunicera. 

 57 

granskade år. Likaså gäller detta Investor, som inte heller visar upp några 
svårtolkade grafer. 
 
När svårtolkade grafer används kan man också fråga sig huruvida detta är 
medvetet eller omedvetet (Shannon och Weaver 1964). I många fall är graferna 
säkerligen inte medvetet utformade för att vara svårtolkade, men givetvis väcks 
tankar om manipulation när ett företag dessutom har gått dåligt.  
 
Även om man i vårt resultat kan se att svårtolkade grafer inte är vanligt 
förekommande är det ändå förvånansvärt att det förekommer. Som diskuterades i 
förra frågan kan grafer skapa ett högre förtroende än bilder. Att använda grafer 
som är svårtolkade är dock inte förtroendeingivande. Detta visar bland annat på en 
dålig transparens i enlighet med Fukuyamas (1995) och Mensahs (2006) teorier. 
Som vi nämnde på frågan om reviderat material, bidrar en låg transparens i 
längden till ett lågt förtroende och sämre konkurrenskraft. Eftersom Porter (1996) 
dessutom hävdar att siffror skapar förtroende kan svårtolkade grafer ses som ett 
sätt att förändra uppfattningen av företaget hos läsaren. Genom att göra dessa 
svårtolkade använder man den inneboende kraft, som siffror och grafer besitter, 
till att föra läsaren bakom ljuset. Detta borde i sig bidra till ett lägre förtroende. 
Grafer kan också ses som ett hjälpmedel att skapa fakta genom att användas som 
ett verktyg att övertyga andra. Latour och Woolgar (1986) menar att fakta främst 
skapas genom att övertyga den stora massan och det är först om materialet 
ifrågasätts som påståendet riskerar att förlora sin kraft. Svårtolkade grafer måste i 
stora drag förlora denna kraft redan från början eftersom de är just svåra att ta till 
sig. Då återstår frågan varför man väljer att ta med en graf som läsaren inte med 
lätthet kan tillgodogöra sig, eftersom den kan sänka förtroendet för den 
presenterade informationen. 
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Figur 4.5: Exempel på en svårtolkad graf. Generellt är det möjligt att grafen ska visa upp en 
övergripande bild av hur en investerings betalningsström fungerar. Vi finner dock exemplet 
otillfredsställande. Exemplet är hämtat från Skandias årsredovisning för år 2005. 

 
Som resultatet i tabellen ovan visar, finns det företag i undersökningen som 
uppvisar svårtolkade grafer. Framförallt blir det intressant att se korrelationen 
mellan ett dåligt resultat och förekomsten av svårtolkade grafer. Generellt kan 
man här se ett mönster. Svårtolkade grafer förekommer nästan enbart när 
företagen går dåligt. I sju av tio fall har företagen gått dåligt när svårtolkade grafer 
har använts. Med detta sagt skulle man kunna påstå att transparensen blir sämre 
när företagen har gått dåligt. Som läsare undrar man därmed vad företagen i övrigt 
döljer och detta skapar därmed ett sämre förtroende. Detta kan omöjligt vara något 
som gynnar företagen i längden och framförallt inte om det upprepas flera år. 
Detta är något som förekommer hos den bransch som uppvisar sämst resultat på 
frågan, bankerna. 
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4.1.4 Upprepningar av positiva uttryck i VD-ordet 

Företag                 År 1997 1999 2001 2003 2005 

Industriföretag           

ABB NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Assa Abloy JA JA JA NEJ NEJ 

Atlas Copco NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

SKF NEJ NEJ JA NEJ JA 

Bankföretag           

Föreningssparbanken JA NEJ JA NEJ JA 

Nordea NEJ JA JA JA JA 

SEB NEJ JA JA JA JA 

Skandia NEJ NEJ JA JA NEJ 

Telekomföretag           

Ericsson JA JA NEJ JA JA 

TeliaSonera JA JA JA JA JA 

WM-Data JA NEJ NEJ JA JA 

Övriga företag           

Investor NEJ JA NEJ NEJ JA 

 
Figur 4.6: Ja respektive Nej visar om man i VD-ordet upprepar positiva uttryck för att förbättra 
intrycket. Röda fält markerar ett år då företaget gått dåligt och gröna fält ett bra år. 

 
Branschvis kan man säga att industriföretagen är de företag som minst använder 
sig av upprepningar av positiva uttryck. Exempelvis kan Atlas Copco framhävas 
som ett företag som inte någon gång under de granskade perioderna har använt sig 
av upprepningar. Bland bankföretagen, som i fler än hälften av fallen upprepar 
positiva uttryck, utmärker sig Nordea och SEB. Dessa företag använder sig mest 
frekvent av detta sätt att presentera sitt VD-ord. Telekomföretagen är den grupp 
som klarar sig sämst i denna fråga. I nästan varje granskat år har man använt sig 
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av upprepningar och generellt är det TeliaSonera som främst utnyttjar denna 
presentationsteknik. Investor har stundtals använt sig av detta presentationssätt. 
 
I grund och botten handlar denna presentationsteknik om grundläggande 
marknadsföring och övertalning. Palm (1994) menar att informationen måste vara 
tillgänglig och förståelig för att man ska lyckas övertyga sin publik. Vidare hävdar 
Fair (1976) att man måste poängtera vad det verkligen är man försöker att sälja. 
Även Nemec (1984) framhäver detta. De argument som man har ska alltså ramas 
in, man ska helst framställa bevis för argumenten och man ska dessutom fokusera 
på de argument som är viktigast. Detta har varit mer eller mindre framträdande i 
de VD-ord som granskats. Vad man generellt kan säga är att denna framställning 
ofta, och framförallt när företagen gått bra, tar form som ren marknadsföring. Har 
man gjort bra ifrån sig visar man gärna detta lite extra. Exempel på detta är att 
lyfta fram det ekonomiska resultatet i punktform i VD-ordet. Många företag 
upprepar också de positiva delar av året som får dem att se bättre ut. Exempel på 
detta har varit återkommande fokus på vissa uttryck som vinst eller 
kostnadsminimeringar, ofta i samband med positiva adjektiv. Detta verkar ligga i 
linje med den undersökning som McConnell et al. (1986) gjorde. Precis som vi, 
kom de fram till att vissa ord upprepas. Till skillnad från oss valde de att 
specificera exakt vilka ord detta var. 
 
Kopplat till de olika företagens resultat kan man i vissa branscher se en klar trend. 
Industriföretagen använder sig inte av denna presentationsteknik när företagen 
gått dåligt. När företagen gått bra går det inte riktigt att finna samma starka trend. 
Vad gäller bankföretagen kan man inte finna något starkt samband, även om det är 
färre företag som använder sig av positiva uttryck när det har gått dåligt. 
Telekomföretagen är de företag som flest gånger väljer att upprepa positiva 
uttryck i sitt VD-ord. Vad detta beror på är svårt att säga, dock kan man återigen 
se ett litet trendbrott år 2001. Här använder sig Ericsson och WM-data inte av 
denna teknik. Detta kan bero på att resultatet blev så dåligt som det blev och att 
marknaden befann sig i en osäker period. Företag som överlag utmärker sig här är 
Nordea och Investor som aldrig använder sig av positiva uttryck när företaget gått 
dåligt, medan man gärna nyttjar tekniken när det har gått bra. Detta samband är de 
dock ensamma om. 
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”Kassaflödet var starkt, 

och trots att 4,2 miljarder kronor gick till våra 
aktieägare under 2005 är balansräkningen 
fortfarande stark...” 
 

”Det starka finansiella resultatet 2005 är en 
följd av vårt fortsatta fokus på att identifiera, 
skapa och leverera värde…” 
 
”Utifrån det starka resultatet, den starka 
balansräkningen och de positiva framtidsutsikterna…” 

 
Figur 4.7: Exempel på upprepade positiva uttryck. Exemplet är hämtat från SKF:s årsredovisning 
för 2005 och skrivet av företagets VD och koncernchef Tom Johnstone. 

 
Avslutningsvis kan vi konstatera att företagen gärna visar upp en bättre sida 
genom att använda sig av positiva formuleringar. De använder gärna positivt 
laddade adjektiv framför de uppnådda framgångarna och inte sällan upprepar man 
dessa för att förstärka intrycket hos läsaren. Detta är genomgående för både 
företag som gått bra eller dåligt, men är mest framträdande hos de bra företagen. 
Detta ligger helt i linje med traditionell marknadsföring och man bör vara 
medveten om att det är oreviderad text man läser, även om material från reviderad 
text kan lyftas in ibland. 
 
 

4.1.5 Användningen av textmarkeringar i VD-ordet 

Företag                 År 1997 1999 2001 2003 2005 

Industriföretag           

ABB NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Assa Abloy NEJ NEJ JA NEJ JA 

Atlas Copco NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

SKF NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Bankföretag           

Föreningssparbanken NEJ NEJ JA NEJ JA 
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Nordea JA NEJ JA JA NEJ 

SEB NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Skandia JA NEJ NEJ NEJ JA 

Telekomföretag           

Ericsson JA NEJ JA NEJ JA 

TeliaSonera JA NEJ NEJ JA NEJ 

WM-Data JA JA JA JA NEJ 

Övriga företag           

Investor JA NEJ JA NEJ JA 
 
Figur 4.8: Ja respektive Nej visar om textmarkeringar (fet stil, urlyft text m.m.) används för att 
skapa fokus i VD-ordet. Röda fält markerar ett år då företaget gått dåligt och gröna fält ett bra år. 

 
Generellt för industriföretagen kan man säga att textmarkeringar i VD-ordet inte 
används i särskilt hög grad. Det företag som använder detta mest är Assa Abloy, 
men generellt kan man se en ökning över tiden och 2005 använder nästan alla 
företagen denna presentationsteknik. Vad gäller bankföretagen är dessa flitigare 
på att nyttja denna teknik. Här kan man dock inte se en lika klar trend mot ökad 
användning som hos industriföretagen. De företag som främst använder sig av 
tekniken är Nordea och Skandia. Det kan också noteras att SEB inte någon gång 
har använt sig av textmarkeringar för att skapa fokus. Telekomföretagen är de 
mest flitiga användarna av textmarkeringar. Enbart ett fåtal gånger använder de 
inte denna teknik. Främst nyttjas denna teknik av WM-Data, som alltid använder 
textmarkeringar för att skapa fokus. Även Investor använder sig av denna teknik. 
 
Genom att använda sig av textmarkeringar kan man alltså påverka och övertala 
läsaren med hjälp av färgsättning eller markering av text. Läsaren påverkas då att 
omprioritera vad som är viktigast att ta till sig av texten. Man skapar på detta sätt 
ett alternativt sätt att läsa informationen på (Courtis, 2004; Beattie och Jones, 
2002). Det främsta syftet med detta måste anses vara att få företaget att framstå i 
bättre dager. Detta understöds av Palm (1994), Fair (1976) och Nemec (1984). 
Som vi tidigare varit inne på menar dessa att för god övertalningsförmåga anses 
argumentationstekniken spela en stor roll. Att framhäva delar ur en större text kan 
anses utgöra sådan argumentation, dvs. att rama in synpunkterna och framföra sitt 
budskap med bestämdhet (Fair, 1976; Nemec, 1984). Exempel på detta kan vara 
när företagen, trots ett relativt dåligt år, lyfter ut text som syftar på framtidstro och 
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en förbättrad marknad på sikt. Detta nämns också inne i den löpande texten, men 
omringad av mer negativ information. Ett tydligt sätt att få läsaren mer positiv till 
företaget och dess framtid. 
 
 

” Vårt effektivitetsprogram nådde det tuffa målet att spara 20 
miljarder i årstakt. 
Därmed har vi lagt grunden för en återvunnen lönsamhet.” 
Kurt Hellström, vd och koncernchef, Ericsson 

 
Figur 4.9: Exempel på textmarkering från Ericssons årsredovisning för 2001, då företaget hade 
kraftiga problem med lönsamheten. 

 
Om vi kopplar användandet av textmarkeringar till företagens resultat kan vi se att 
industriföretagen tenderar att inte använda denna presentationsteknik när det går 
dåligt. Vad gäller bankerna är det svårt att se något samband mellan resultat och 
användandet av textmarkeringar. Företagen använder denna teknik lika mycket 
när det går bra som när det går dåligt, både som bransch och vad gäller de 
enskilda bolagen. Telekomföretagen, liksom industriföretagen, använder tekniken 
när det går bra. TeliaSonera är det företag som är mest konsekvent och använder 
textmarkeringar uteslutande när det har gått bra och inte alls när det har gått 
dåligt. Med undantag för TeliaSonera använde sig de andra telekomföretagen av 
tekniken när det gick som värst, år 2001. 
 
Avslutningsvis tyder resultatet av denna fråga på en ökad vilja att lyfta fram ett 
positivt resultat. När företaget går bra vill man alltså framstå som ännu bättre. 
Detta är inte lika framträdande när det går dåligt, trots att en del företag gör det. 
Detta kan peka på en vilja att tona ner informationen i VD-ordet vid ett dåligt år 
Sugden, 1989; Creswell och Kover, 2000; Clatworthy och Jones, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det ekonomiska resultatet? 
En studie om hur företag väljer att kommunicera. 

 64 

4.1.6 Fokusering på resultat respektive marknad i VD-ordet 
 

Resultatfokus 

Företag                 År 1997 1999 2001 2003 2005 

Industriföretag           

ABB NEJ JA NEJ NEJ JA 

Assa Abloy JA JA JA NEJ JA 

Atlas Copco JA JA NEJ NEJ JA 

SKF NEJ NEJ JA JA JA 

Bankföretag           

Föreningssparbanken JA NEJ JA JA JA 

Nordea JA JA NEJ JA JA 

SEB JA JA NEJ JA JA 

Skandia JA JA NEJ NEJ JA 

Telekomföretag           

Ericsson JA JA NEJ JA JA 

TeliaSonera JA JA JA JA JA 

WM-Data JA NEJ NEJ NEJ JA 

Övriga företag           

Investor NEJ JA NEJ JA JA 

 
Figur 4.10: Ja respektive Nej visar om man i VD-ordet fokuserar på resultatet. Röda fält markerar 
ett år då företaget gått dåligt och gröna fält ett bra år. 
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Marknadsfokus 

Företag                 År 1997 1999 2001 2003 2005 

Industriföretag           

ABB JA NEJ JA JA JA 

Assa Abloy JA NEJ JA NEJ JA 

Atlas Copco JA NEJ NEJ NEJ JA 

SKF JA JA JA NEJ NEJ 

Bankföretag           

Föreningssparbanken NEJ NEJ JA NEJ NEJ 

Nordea JA NEJ JA NEJ NEJ 

SEB NEJ NEJ JA NEJ NEJ 

Skandia NEJ JA JA JA NEJ 

Telekomföretag           

Ericsson JA JA JA JA JA 

TeliaSonera JA JA JA JA JA 

WM-Data JA JA JA JA JA 

Övriga företag           

Investor JA JA JA NEJ NEJ 

 
Figur 4.11: Ja respektive Nej visar om fokus i VD-ordet ligger på marknaden. Röda fält markerar 
ett år då företaget gått dåligt och gröna fält ett bra år. 

 
I den totala undersökningen (se bilaga 2) ställdes även andra frågor rörande fokus. 
Frågorna berörde förutom resultatet, även huruvida fokus låg på omsättning, 
marknaden, framtiden eller kostnadsminimering. Vi kommer här att fokusera på 
resultatet eftersom vi finner att denna väger tyngst utav de ovan nämnda. 
Samtidigt kommer vi dock att väva in svaren från de övriga fokusfrågorna. Svaren 
på dessa finns att se i bilagorna. 
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Industriföretagen är den grupp som minst fokuserar på resultatet. Denna grupp har 
en tendens att fokusera på kostnadsminimering när man inte väljer att fokusera på 
resultatet. Man lägger även relativt stor fokus på marknaden. För bankföretagen är 
det vanligare att fokusera på resultatet. Även här agerar marknaden som ett 
substitut när man väljer att inte ta upp resultatet. Kostnadsminimering får inte lika 
stor genomslagskraft bland bankerna som den får bland industriföretagen. 
Förklaringen kan vara skillnaden i kostnadsstruktur mellan dessa branscher. 
Telekomföretagen är den bransch som mest fokuserar på resultatet. TeliaSonera 
har varje år fokuserat på detta, medan man åter kan se ett trendbrott hos Ericsson 
och WM-Data för år 2001, där de väljer att inte nämna resultatet. Även 
marknaden är en stor del av telekomföretagens VD-ord. Alla telekomföretagen har 
en ständig fokus på marknaden. Något som de inte är så bra på att fokusera är 
istället kostnaderna. Över tiden kan man konstatera ett par saker. År 2005 väljer 
alla granskade företag att fokusera på resultatet. Om detta blir ett ihållande 
fenomen är svårt att säga. 2001 är också ett intressant år. Detta år var det totalt, 
bland alla företag, minst fokus på resultatet medan alla valde att fokusera på 
marknaden. 
 
Eftersom det är aktieägarnas och investerarnas behov som måste tillgodoses blir 
det extra viktigt att lyfta fram och förklara resultatet (Hooks et al., 2002). Ett bra 
respektive dåligt resultat kan innehålla aspekter som gör att resultatet egentligen 
inte är så bra/dåligt som det ser ut. Exempel på detta kan vara intäkter och 
kostnader av engångskaraktär. Även detta sätt att presentera information på ligger 
i linje med den övertalningsteori som diskuterades i ovanstående fråga. Fair 
(1976), Nemec (1984) och Palm (1994) hävdar att man ska fokusera på det som 
man vill sälja in och samtidigt framställa bevis. För ett företag som gått bra är det 
givetvis ett starkt bevisinstrument att lyfta in den finansiella informationen i VD-
ordet. Samtidigt är det viktigt för både bra och dåliga företag att välja vad man ska 
sälja in (McConnell et al. 1986). Om man inte fokuserar på negativa aspekter utan 
fokuserar på annat, exempelvis marknaden, kan man istället skapa förtroende, 
men om man som läsare inte får viktiga aspekter och delar av företaget förklarat, 
kan man påstå att rapporten har förlorat delar av sin öppenhet. Eftersom VD-ordet 
får allt större betydelse för beslutsfattare är detta ett mycket enkelt och legitimt 
sätt att manipulera mottagarnas uppfattning på (Jones, 1994; Clatworthy och 
Jones, 2003). Enligt Bedford och Baladouni (1962) är det upp till företaget att 
samla in lämplig redovisningsinformation och sedan välja ut vad som ska 
förmedlas. Trots att mycket information idag är tvingande i det reviderade 
materialet, ges företaget en chans att välja i det oreviderade. Detta syns också i 
vårt resultat. Många företag substituerar resultatet med information om 
marknaden eller kostnadsminimering. Alltså sådant som kan få läsaren att uppfatta 
rapporten annorlunda. 
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Detta fenomen blir ju främst skadligt om företaget har gått dåligt och samtidigt 
försöker att förmedla uppgifter om områden som de är bra på eller som inte har 
gått lika dåligt. Bland industriföretagen är trenden ganska stark. När det går dåligt 
för företaget väljer man att inte fokusera på resultatet. Kostnadsminimering blir 
istället deras främsta slagord. Detta kan vara ett sätt för dessa att förmedla en 
framtidstro, dvs. att trots ett sämre resultat idag, kämpar man nu med kostnader 
som i framtiden kommer att skapa ett bättre resultat. Vad gäller bankföretagen är 
det svårt att finna något klart samband. Man kan säga att de ofta väljer att 
fokusera på resultatet när företaget gått bra. Detta eller motsatt samband återfinns 
inte om företaget gått dåligt. Som vi tidigare nämnde fokuserar telekomföretagen 
alltid på marknaden, oavsett om det går bra eller dåligt. Detta borde skapa ett 
högre förtroende eftersom man väljer att förmedla sin analys och därmed öka 
transparensen (Fukuyama, 1995; Mensah, 2006). När det har gått dåligt för dessa 
företag kan man svagt finna ett samband mellan fokus på resultatet och fokus på 
kostnadsminimering. När det har gått dåligt väljer många av dessa företag att 
istället framhäva kostnadsminimeringar framför resultatet. Som vi tidigare också 
nämnde är det svårt att under denna fråga finna någon trend för Investor. 
 
 

• Omsättningen uppgick till 27 802 MSEK (25 526). 

• Den organiska tillväxten var 5 procent efter ett starkt 
andra halvår 2005. 
• EBIT uppnådde rekordnivån 4 078 MSEK +11 procent. 
• Vinst per aktie i SEK 6,97, +10 procent. 
• Föreslagen utdelning SEK 3,25. 

 
Figur 4.12: Exempel på resultatfokus i VD-ordet när företaget har gått bra. Exemplet är hämtat 
från Assa Abloys årsredovisning för 2005 och skriven av deras nyblivne VD och koncernchef 
Johan Molin. 

 
Avslutningsvis verkar det alltså vara industriföretagen som främst ersätter 
resultatet med annan fokus när det har gått dåligt. Detta innebär naturligtvis att 
man som investerare måste väga in fler aspekter utöver VD-ordet vid ett 
eventuellt investeringsbeslut. Detta resultat ligger i linje med vad tidigare studier 
har visat. McConnell et al. (1986), Creswell och Kover (2000) och Sugden (1989) 
har alla kommit till samma slutsats, dvs. att företagen gärna framhäver ett bra 
resultat lite extra men att man tonar ner ett dåligt och istället fokuserar på ett ökat 
förtroende. Detta tyder på att företagen utnyttjar en viss selektivitet vad gäller 
vilken information som ska presenteras. 
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4.1.7 Negativ information i VD-ordet 
 

Företag                 År 1997 1999 2001 2003 2005 

Industriföretag           

ABB JA NEJ JA JA JA 

Assa Abloy NEJ JA JA JA JA 

Atlas Copco JA JA JA JA NEJ 

SKF JA JA JA JA JA 

Bankföretag           

Föreningssparbanken JA JA NEJ NEJ NEJ 

Nordea NEJ NEJ JA NEJ NEJ 

SEB JA NEJ JA NEJ NEJ 

Skandia NEJ NEJ JA JA JA 

Telekomföretag           

Ericsson NEJ JA JA JA NEJ 

TeliaSonera NEJ NEJ JA NEJ JA 

WM-Data NEJ NEJ JA JA NEJ 

Övriga företag           

Investor JA NEJ JA NEJ JA 

 
Figur 4.13: Ja respektive Nej visar om man lyfter fram någon negativ information i VD-ordet. 
Röda fält markerar ett år då företaget gått dåligt och gröna fält ett bra år. 

 
Industriföretagen är generellt duktiga på att lyfta fram negativ information. Av de 
granskade branscherna är dessa klart bäst på att visa negativa aspekter och 
framförallt är det SKF som gör detta. SKF har varje granskat år diskuterat negativ 
information i sitt VD-ord. Placeringen av den negativa informationen är också av 
intresse för denna fråga (se bilaga 2 för resultat). I stora drag kan man säga att de 
väljer att placera den negativa informationen i mitten, men att de i jämförelse med 
de andra branscherna ändå är relativt duktiga på att lyfta fram denna information. 
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Här kan Atlas Copco nämnas. De är duktiga på att inte placera den negativa 
informationen i mitten när sådan information presenteras. Nästa bransch, 
bankföretagen, är däremot de sämsta på att vara kritiska. Inget individuellt företag 
är heller speciellt bra på att lyfta fram någon negativ information. De är också 
generellt bäst på att dölja denna information i mitten. Jämförelsevis hamnar 
telekombranschen mellan bankerna och industriföretagen. Stundtals lyfter man 
fram negativ information och i varierande grad placeras denna i mitten. Likaså är 
Investor ett mellanting, varken bäst eller sämst, men med en tendens att alltid 
placera den negativa informationen i mitten. Inget av företagen visar heller upp 
någon trend över tiden, varken förbättring eller försämring. 
 
Genom att inte ta upp eller att placera informationen i mitten blir rapporten 
svårare att tolka (Shannon och Weaver 1964). Detta kommer i sin tur att påverka 
förtroendet. Trots att Friedman (2005) tror på en ökad öppenhet hos företagen, 
främst för att kunna öka sin konkurrenskraft, är detta inget vi märker av i 
resultatet på frågan. Som vi tidigare diskuterat är förtroendet och öppenheten 
viktig för att kunna avgöra företagets verkliga ställning. Utebliven eller dold 
information blir svår att genomskåda. Detta blir därmed också ett led i försämrat 
förtroende för informationen. Fukuyama (1995) och Mensah (2006) är också 
överens om att förtroendet ökar i längden om informationen är synlig, dvs. 
transparent. Att dölja informationen i mitten av texten är ett sätt att få information 
att passera obemärkt (Clatworthy och Jones, 2001). Att inte ta upp negativ 
information eller att placera sådan i mitten är kanske inte så farligt om företaget 
har gått bra (Nemec, 1984). Att man däremot inte lyfter fram negativ information 
när företaget har gått dåligt är dock underligt. Eftersom företagets dåliga resultat 
måste bero på något negativt, kan man anse att detta uppenbarligen är att föra 
läsaren bakom ljuset. Att inte ta upp negativ information då företaget gått dåligt 
borde uppenbarligen leda till ett försämrat förtroende och även sämre 
konkurrenskraft på kapitalmarknaden. Att fokusera på positiva egenskaper och ta 
bort negativa aspekter fungerar övertygande på läsaren men kan inte anses som 
tydlig kommunikation. 
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Imånga avseenden blev det ett år präglat av 

snabba förändringar och stor osäkerhet. 
Efter en stabil inledning började den ekonomiska 
avmattningen att resultera i en fallande 
efterfrågan på it-tjänster. Samtidigt blev det 
allt mer uppenbart att det främst i Sverige 
fanns ett stort överskott av konsulter, ett 
resultat av den överetablering som ”hypen” i 
slutet av 90-talet skapade. Händelserna i usa 
den 11 september och följderna av dessa ökade 
ytterligare osäkerheten och bromsade upp 
företagens investeringsvilja. it-branschen upplever 
för närvarande en av de kraftigaste nedgångarna 
i historien och det kommer att ta tid 
innan balansen mellan efterfrågan och tillgång 

är återställd. 

 
Figur 4.14: Exempel på negativ information i början på ett VD-ord. Exemplet är hämtat från WM-
Datas årsredovisning från 2001 och skriven av dess VD och koncernchef Christer Stjernfelt. Detta 
var ett dåligt år för företaget. 

 
Om vi då analyserar utgången av frågan utefter företagens resultat kan man 
komma till vissa slutsatser. Först och främst kan man konstatera att företagen 
generellt är duktiga på att presentera negativ information då företagen går dåligt. 
Övergripande är de dock också flitiga på att dölja informationen i mitten. Två 
företag som gör mycket bra ifrån sig är Atlas Copco och WM-Data. När det har 
gått dåligt för företagen presenterar de också negativ information utan att dölja 
denna i mitten, vilket är sällsynt. Man kan också se ett trendbrott över tiden. År 
2001, då många företag inte lyckades leva upp till förväntningarna, har alla 
företag utom ett visat upp negativ information. Bland de företag som inte har lyft 
fram negativ information trots ett dåligt resultat finner vi Föreningssparbanken, 
Nordea, TeliaSonera och Investor. Huruvida dessa har upplevt ett sämre 
förtroende på grund av detta kan vi inte empiriskt uttala oss om. 
 
 

4.2 Korrelation med finansiella nyckeltal 
I detta avsnitt visar vi resultatet av korrelationen mellan företagens 
kommunikation och andra nyckeltal som inte strikt är relaterade till resultatet. De 
nyckeltal som analyseras är omsättning och utdelning per aktie. Detta sker med 
hjälp av diagram. Tidigare har vi analyserat varje delfråga för sig, medan vi i detta 
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avsnitt analyserar företagens sammanlagda kommunikationspoäng och relationen 
till de utvalda nyckeltalen. Presentationen av företagen sker i samma ordning som 
ovan. Medelresultatet på företagens kommunikationspoäng är drygt sex poäng. 
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Figur 4.15: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.16: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Av ABB:s diagram kan man utläsa en viss korrelation mellan omsättning och 
deras kommunikation. Generellt kan man först se att de har en dålig 
kommunikation, eftersom de nästan varje år ligger sämre än medelföretaget. 
Korrelationen blir tydligare efter år 2, då linjerna strikt följer varandra. När 
omsättningen försämras, försämras också kommunikationen. Det är först när 
omsättningstrenden har vänt som företaget når upp till ett bättre 
kommunikationsresultat än medelföretaget. Av diagrammet för utdelning finner vi 
ingen korrelation med kommunikationen. 
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Figur 4.17: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.18: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 

 
Som vi kan se av Assa Abloys diagram har de en stigande trend för både 
omsättning och utdelning per aktie. Samma trend går inte att finna för 
kommunikationen. Generellt kan sägas att de har stora variationer i sin 
kommunikation. Från att ligga runt medelvärde, når företaget första året väldigt 
bra poäng men år fyra ett av den sämsta poängen för hela testet. Det är alltså svårt 
att finna någon korrelation. 
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Figur 4.19: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.20: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 

 
Atlas Copcos diagram visar att deras kommunikation har blivit bättre med åren. 
En svag korrelation kan här ses med omsättningen, som även den successivt ökar 
från år två. Detta tyder på att man alltså blir bättre på att kommunicera samtidigt 
som omsättningen blir högre. Vad gäller utdelningen finner vi ingen korrelation. 
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Figur 4.21: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.22: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 

 
SKF visar upp en av de bästa korrelationerna för testet. Deras kommunikation 
följer både trenden för omsättning såsom trenden för utdelningen. För år med 
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lägre omsättning och utdelning visar man alltså också upp sämre 
kommunikationspoäng, och vice versa. Man kan dock påpeka den tydliga 
försämringen i kommunikationen efter år tre, då de får betydligt högre poäng. 
 
För branschen kan man se att alla företag förutom Assa Abloy visar upp en 
korrelation mellan kommunikationen och omsättningen. Korrelation mellan 
kommunikation och  utdelning finner vi bara hos SKF. 
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Figur 4.23: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.24: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 

 
För Föreningssparbanken kan man finna ett svagt samband mellan omsättningen 
och deras sätt att kommunicera på. Detta samband är framförallt framträdande 
mellan åren två och fyra, då kommunikationen först förbättras i takt med 
omsättningsökningen för att båda sedan ska minska igen. För utdelningen finns 
inget klart samband. Generellt kan sägas att Föreningssparbanken ligger runt 
medel vad gäller kommunikationspoäng. 
 
 



Påverkas öppenhet i årsredovisningar av det ekonomiska resultatet? 
En studie om hur företag väljer att kommunicera. 

 78 

Nordea

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 2 3 4 5

År

O
m

sä
ttn

in
g,

 M
S

E
K

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

K
om

m
un

ik
at

io
ns

po
än

g

Omsättning Kommunikation

 
Figur 4.25: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.26: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 

 
För Nordea kan man finna korrelationer mellan kommunikationen och både 
omsättningen och utdelningen. För omsättningen kan man se att trenderna följer 
varandra åt fram till och med år fyra. För utdelning per aktie är sambandet ännu 
tydligare. Här följer kommunikationspoängen och utdelningen varandra hela 
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granskningsperioden. Generellt kan sägas att dåliga kommunikationspoäng 
präglar Nordea fram till år fyra. 
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Figur 4.27: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.28: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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För SEB är det svårt att finna någon korrelation mellan nyckeltalen och deras 
kommunikation. Möjligtvis kan man se en svag korrelation mellan 
kommunikationen och utdelningen för år två och framåt. Utdelningen ligger på 
nästan samma nivå mellan år två och fyra, vilket även kommunikationspoängen 
gör, varefter båda variablerna blir bättre. 
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Figur 4.29: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.30: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Liksom för SKF, finner vi för Skandia en korrelation mellan kommunikationen 
och de valda nyckeltalen. Både för omsättningen och utdelningen följs dessa 
trender nära åt med kommunikationspoängen. 
 
För branschen i stort kan sägas att alla företagen för år fem visar en positiv 
kommunikationstrend. Bortsett från SEB, kan sägas att alla företag visar upp en 
korrelation mellan ett eller båda nyckeltalen. Tydligast finner vi detta mellan 
omsättningen och kommunikationen. Nordea och Skandia visar även en 
korrelation mellan utdelningen och deras kommunikation. 
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Figur 4.31: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.32: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 

 
Av Ericssons diagram kan man generellt se att de är duktiga på att presentera sin 
information. De ligger varje granskat år under medel för kommunikationspoäng. 
Man kan inte dra några slutsatser vad gäller korrelationen med nyckeltalen, 
varken för omsättning eller för utdelning. 
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Figur 4.33: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.34: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 

 
Inte heller för det andra telekomföretaget, TeliaSonera, kan man finna någon 
gemensam trend för kommunikationen och nyckeltalen. Liksom Ericsson är de 
generellt duktiga på att kommunicera. 
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Figur 4.35: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.36: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 

 
För det tredje telekomföretaget, WM-Data, går det inte heller att finna någon 
korrelation mellan företagets kommunikation och omsättning respektive utdelning 
per aktie. Även dessa är generellt bättre än medelföretaget på att kommunicera. 
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Figur 4.37: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets omsättning och deras resultat i vårt 
frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen av 
korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer som 
i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 
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Figur 4.38: Diagrammet visar korrelationen mellan företagets utdelning per aktie och deras resultat 
i vårt frågeformulär. Skalan på kommunikationspoängen är omvänd för att underlätta förståelsen 
av korrelationen. En punkt högt upp i diagrammet innebär således en bra kommunikation. Linjer 
som i diagrammet följs åt innebär därför en korrelation. 

 
Av Investors diagram kan man se vissa tendenser till samband. Mellan 
omsättningen och kommunikationen kan man se en viss korrelation fram till och 
med år fyra. Hit följer trenderna varandra åt. Vad gäller sambandet mellan 
utdelning och kommunikation kan det finnas efter år tre. Denna korrelation är inte 
stark. Generellt kan man säga att Investor legat bra till poängmässigt i sin 
kommunikation. En försämring har dock skett år fyra och fem. 
 
Avslutningsvis kan man se att industriföretagen och bankerna är de som främst 
visar upp tendenser på en korrelation mellan företagens sätt att kommunicera och 
de nyckeltal vi har valt ut. Diagrammen tydliggör förhållandet att företagen främst 
blir tydligare i sin kommunikation när de har högre omsättning och/eller högre 
utdelning per aktie. Samtidigt råder då det motsatta förhållandet, att de blir sämre 
på att kommunicera när det inte går lika bra för företaget avseende nyckeltalen. 
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4.3 Resultatredovisning med fyrfältare 
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Figur 4.39: Bilden visar korrelationen mellan företagens resultat och deras totala 
kommunikationspoäng. Varje företag representeras av fem färgade prickar, som var och en 
motsvarar ett granskat år. Ju fler gånger ett företag hamnar i samma ruta, desto fler prickar hamnar 
i respektive företags kolumn. Av detta kan man då se hur pass väl varje företag presenterar sin 
årsredovisning, beroende på om de har presterat bra eller dåligt. Exempelvis kan man utläsa att 
ABB bara har lämnat en tydlig årsredovisning, och att resultatet då var bra. Vidare ser man att 
Ericsson alltid lämnat tydlig information oberoende av resultatet. 

 
I kapitel 4.1 visade vi det material som vi har kommit fram till genom att använda 
oss av ett frågeformulär vid genomgången av årsredovisningar. Detta redovisade 
vi fråga för fråga och i relation till företagens ekonomiska resultat. I kapitel 4.2 
redovisade vi korrelationen med andra nyckeltal. I denna redovisning utgick vi, 
till skillnad från 4.1, från de totala kommunikationspoäng som varje företag hade 
tilldelats. I detta avsnitt tänker vi kombinera dessa två delar i en fyrfältare, dvs. 
här redovisas korrelationen mellan företagens resultat och deras kommunikation. 
Kommunikationen baseras här på företagens totala kommunikationspoäng. 
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Genom att placera in företagen i denna fyrfältare utifrån deras poäng, kan vi också 
se om det finns ett tydligt samband mellan deras totala kommunikation och deras 
ekonomiska resultat. Exempelvis kan man se att industriföretagen ofta är otydliga 
i sina presentationer. De är oftast otydliga oberoende om det har gått bra eller 
dåligt. Ett intressant faktum är att inget av dessa företag någon gång har varit 
tydliga i sin presentation när det har gått dåligt. Assa Abloy och Atlas Copco har 
flest gånger varit tydliga, men bara när det har gått bra. Vad gäller bankerna kan 
man inte göra samma klara upptäckt. Med undantag för Föreningssparbanken kan 
det dock konstateras att även dessa ofta skapar otydliga årsrapporter. Dock finns 
inget samband mellan resultatet och deras redovisning, de är bara generellt 
otydliga. Telekomföretagen är de företag som klarar sig bäst. Enbart två gånger 
har dessa levererat otydliga årsredovisningar. De är alltså nästan alltid tydliga, 
oavsett om det går bra eller dåligt. Detta innebär givetvis också att vi inte heller 
finner någon korrelation mellan resultatet och deras sätt att presentera sin 
information på. Vad gäller Investor är trenden oklar. De är oftare tydliga än 
otydliga, men något samband mellan deras kommunikation och presentation går 
inte klart att finna. 
 
 

4.4 Sammanfattning resultatredovisning 
Från de ställda frågorna, redovisade i kap. 4.1, hänför sig de tre första frågorna till 
en mer övergripande bild av hur årsredovisningarna utformas. De följande fyra 
frågorna behandlar den information som sprids via VD-ordet. De övergripande 
frågorna är intressanta främst eftersom svårtillgänglig information ger ett sämre 
förtroende. Vi kom fram till att det var svårare att avgöra vad som var reviderat 
när företagen gått dåligt, att antalet grafer saknade någon klar korrelation med 
resultatet och att få företag utformade svårtolkade grafer. Dock uppvisas ibland 
stora skillnader mellan branscherna. Slutsatsen blev att för en låg transparens, 
borde förtroendet minska även för den resterande informationen i rapporter med 
svårtillgänglig information. Frågor på VD-ordet gav följande resultat. Generellt 
kom vi fram till att denna del av årsrapporterna främst fungerar som ett sätt att 
övertala läsaren på, en form av marknadsföring. Svaren visar att sådan övertalning 
främst används för att framhäva ett bra resultat. När det går bra finns det en 
tendens att fokusera på resultatet. När det går dåligt vill man generellt ersätta 
resultatet med att istället fokusera på marknaden eller kostnadsminimering. 
Samtidigt finns en tendens att försöka dölja negativ information i mitten. 
Anmärkningsvärt är att vissa företag inte framhäver någon självkritik ens när det 
har gått dåligt. I nästa avsnitt visade vi med hjälp av diagram att det finns 
korrelation med andra nyckeltal, omsättning och utdelning per aktie. Främst var 
det industriföretagen och bankerna som visade upp ett sådant samband. Sist 
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presenterade vi en fyrfältare som visade sambandet mellan företagens ekonomiska 
resultat och de kommunikationspoäng de tilldelats. Här kom vi främst fram till att 
industriföretagen aldrig har presenterat en tydlig rapport när det har gått dåligt och 
att telekomföretagen generellt är duktiga på att kommunicera. 
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5 Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att koppla resultatet till vår ursprungliga 

forskningsfråga. Vidare framför vi vilket praktiskt och teoretiskt bidrag som 

denna studie bidrar med. Avslutningsvis presenteras några reflektioner som gjorts 

under arbetets gång och förslag till vidare forskning ges. 

 
 

5.1 Redovisningens utveckling och vår frågeställning 
Sedan Krueger-kraschen 1932 har kraven på ökat informationsflöde från företagen 
blivit allt större. Detta främst för att kapitalmarknaden själv ska kunna skapa sig 
en uppfattning om hur företagen faktiskt mår, både idag och inom en snar framtid. 
Trots att trycket på större information har ökat sker det än idag skandaler av stora 
proportioner. Enron, Worldcom och Skandia har tidigare nämnts som exempel på 
detta. Företag som antingen vill dölja eller framhäva specifik information om 
deras ekonomi. I arbetet har vi framhållit vikten av förtroende och tillförlitlighet 
som ett sätt att skapa större långsiktig konkurrenskraft. Detta är något som blir allt 
viktigare, eftersom kapitalmarknaden idag är betydligt starkare än tidigare. Bara 
genom att se på storleken av dagens årsredovisningar kan man konstatera att 
informationen idag är betydligt mer omfattande än förut. Trots detta anklagas 
företagen i den offentliga debatten för att producera manipulerad och 
svårtillgänglig information. Som vi också har tagit upp tidigare, innebär en låg 
transparens också ett sämre förtroende. Det har därför varit av intresse att 
undersöka om företagen generellt visar upp en förskönad bild av sin ekonomiska 
verklighet.  
 
Vår forskningsfråga lyder därför som följer: 
 
Hur väljer företag att kommunicera den information som når intressenterna 

beroende på om företaget går bra eller dåligt? 

 
Till sin hjälp har de olika kommunikationsverktyg och det är dessa som har legat 
till grund för den analys som genomförts i studien. För att kunna göra detta har 
frågor på årsredovisningarna ställts, som har fått representera de möjligheter till 
manipulation som ges. Vår uppsats har därmed baserats på dokumentstudier och 
intagit en induktiv ansats. 
 
 

5.2 Forskningsfrågan besvaras – det praktiska bidraget 
I vår undersökning har vi kommit fram till att ett samband mellan företagens 
ekonomiska resultat och de enskilda frågor vi har ställt, är svårt att fastställa. Vid 
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en analys av andra nyckeltal såg vi dock att ett samband kan finnas, främst mellan 
omsättningen och kommunikationen. Samtidigt visade det sig att vissa företag har 
svårt för att producera lättförståeliga årsredovisningar när det har gått dåligt. 
Innan vi startade arbetet visste vi inte vad de utvalda företagen skulle representera. 
Det blev en intressant fördelning mellan olika branscher. Studien har visat att det 
också förekommer skillnader branscherna emellan. Industrin visar här upp de 
sämsta resultaten, oavsett vilket angreppssätt vi har antagit ovan. Vidare visar 
telekom upp en god kommunikationsförmåga. Det har också blivit klart att många 
årsredovisningar fungera som ren marknadsföring. Detta fenomen har många av 
våra frågor visat på. Företagen försöker med detta material att övertyga läsarna 
om hur bra just deras företag fungerar. Frågan som kvarstår blir då hur 
manipulativt företagens ledningar faktiskt kommunicerar sina årsredovisningar. 
 
Som vår titel antyder, handlar arbetet mycket om öppenhet och företagens 
möjligheter att påverka sin kommunikation. Vår studie har visat att det finns 
företag som är generellt dåliga på att kommunicera sin årsredovisning, dock utan 
vidare koppling till resultatet. En koppling som dock kan ses är när företagen går 
dåligt. I sådana situationer är det fler företag som ansluter sig till denna grupp, 
dvs. när det går dåligt finns det en större tendens till att presentera otydlig 
information. 
 
Den korrelation som har presenterats i studien har visat att det faktiskt kan finnas 
ett samband mellan företagens kommunikation och företagens ekonomiska hälsa. 
För att ytterligare stärka detta resonemang och tidigare forskares tankar kring 
detta fenomen, bör fler studier utföras. Att utöka urvalet ser vi här som den 
viktigaste parametern att förändra. I vår undersökning har resultaten flera gånger 
indikerat någon form av samband. 
 
 

5.3 Studiens teoretiska bidrag 
Eftersom det praktiska bidraget visar att ett samband faktiskt kan förekomma blir 
det intressant att sätta detta i relation till tidigare forskning och teorier, dvs. vårt 
teoretiska bidrag. Först kan vi börja med att konstatera den teoretiska 
utgångspunkt som många forskare har vad gäller årsredovisningarnas betydelse. 
Genom att vara ett vida använt material, styrkandet med hjälp av siffror och det 
lilla ifrågasättande som dessa utsätts för har dessa rapporter nästan en status i form 
av att vara fakta (Latour och Woolgar, 1986; Porter, 1996; Luhmann, 1979). 
Dokumentet har alltså en inneboende kraft av att vara förtroendeingivande. 
Genom studiens resultat kan man fråga sig om detta förtroende i viss mån 
missbrukas. Med studiens resultat bakom oss vill vi peka på att detta faktiskt kan 
vara fallet. Detta resultat är också något som ligger i linje med tidigare forskning, 
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dvs. tendenser till sämre insyn och försök att försköna företagens verklighet. Detta 
är något som vi med hjälp av frågor och litteratur har försökt visa. Många av 
dagens årsredovisningar följer klassiska övertalningsstrategier och detta fungerar 
ofta övertygande (Fair, 1976; Nemec, 1984). Samtidigt försämrar detta också 
öppenheten i materialet. Med hjälp av en fyrfältare har vi exempelvis visat att 
vissa företag aldrig presenterar en tydlig årsredovisning när man har presterat 
dåligt. Även detta stöds av tidigare teorier och forskning. Det är främst när det har 
gått dåligt som företagen vill påverka läsarens uppfattning (Clatworthy och Jones, 
2003; McConnell, 1986; Sugden, 1989; Creswell och Kover, 2000). Med studien 
kan man alltså komma till slutsatsen att det material som presenteras inte alltid är 
öppet för insyn. Detta i sin tur borde leda till ett sämre förtroende. Den tydlighet 
som vi har studerat uppvisar brister i företagens kommunikation, främst eftersom 
man kan urskönja ett samband mellan företagens hälsa och deras kommunikation. 
Som vi tidigare nämnde är det svårt att förneka att ett sådant samband faktiskt kan 
finnas. Presentationer i form av årsrapporter blir allt viktigare som 
kommunikationsinstrument (Coy och Pratt, 1998; Hooks, 2002). Det blir därmed 
också viktigare att denna kommunikation sker tydligt och tillförlitligt, både 
visuellt och språkligt. Här ser vi att företagen kan bli bättre. Vissa företag har 
dessutom behov av större förändringar än andra. Vi kan därmed avslutningsvis 
konstatera att det informationsgap som enligt Hooks (2002) finns mellan 
investerare och företagens kommunikation, inte verkar ha minskat. 
 

Kommunikation

Resultat

TydligOtydlig

Dåligt

Bra

D

BA

C

 
 
Figur 5.1: Bilden visar sambandet mellan företagens kommunikation och deras ekonomiska 
resultat. 

 
Ett tydligt samband mellan företagens resultat och deras kommunikation hade 
uppstått om företagen enbart hade hamnat i (B) och (C). Utfallet blev inte så 
tydligt och sambandet därmed inte självklart. Vid en diskussion om förtroende 
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och öppenhet måste det ändå påpekas att det är ohållbart att så många företag ändå 
hamnar i (A) och (C). Att presentera sådan information borde skapa ett sämre 
förtroende på kapitalmarknaden. Att bli placerad i dessa rutor kan inte heller anses 
vara smickrande för företagen. Om denna otydlighet är ett sätt att försvåra insynen 
på eller bara brister i pedagogisk kompetens är svårt att säga. Företag i den 
storleksklass som vi har granskat borde dock inte presentera otydlig information. 
Eftersom exempelvis Jönsson (1985) hävdar att det är dessa företag som, på grund 
av sin storlek, också har mest att förlora på negativ information, väcker studien 
tankar om att dessa företag faktiskt är duktiga på att marknadsföra sina åsikter. 
Avslutningsvis vill vi påpeka att det finns tendenser till att företagen påverkar 
öppenheten med hjälp av olika kommunikationstekniska verktyg, visuella så väl 
som språkliga. Tillsammans med de korrelationstest som utförts i denna studie, 
visas också att ett samband mellan företagens totala kommunikation och deras 
ekonomiska hälsa kan föreligga. Detta samband anser vi vara studiens främsta 
bidrag.  
 
 

5.4 Reflektioner 
Innan vi startade denna studie hade vi givetvis vissa förväntningar. Vår tanke var 
att se huruvida företagen påverkade sin årsredovisning för att skapa ett bättre 
intryck. Detta skulle också sättas i relation till företagets ekonomiska hälsa. Våra 
förväntningar ledde oss att tro på resultatet som ett mått på företagens hälsa och 
utveckling. Vi antog att om ett samband skulle finnas, så var det mellan 
kommunikationen och resultatet. Det visade sig att detta samband generellt var 
svårt att finna. Istället fann vi ett klarare samband mellan kommunikationen och 
omsättningen, vilket överraskade oss. Denna slutsats gjorde det svårt för oss att 
förkasta det faktum att årsredovisningarna till viss del kan användas som ett 
marknadsföringsinstrument. Något som vi då utanför studien har diskuterat är en 
möjlig reglering av detta. Reglering kan ibland vara ett sätt att öka ett sådant 
förtroende, vilket exempelvis Luhmann (1979) menar. Vi ställde då frågan om det 
är möjligt att överhuvudtaget reglera denna del av årsrapporten. Det är möjligt att 
man rent juridiskt skulle kunna reglera den, men läsarna skulle nog ställa sig 
kritiska. Man skulle då förlora den individuella informationen som präglar det 
oreviderade materialet. Det är också här som många analytiker finner företagens 
egna framtidsutsikter. Det kan handla om enbart en förändring av några verb i 
VD-ordet (Hemberg, 2006-05-03). Alltså tror vi inte på en reglering av det 
oreviderade materialet. Under studiens gång har det blivit tydligt att det finns 
tendenser som tyder på att företagen inte alltid visar upp en sida som läsarna 
främst är intresserade av, därav informationsgapet. 
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Den studie som vi har genomfört är dock på ett begränsat urval företag. Något 
som vi också har reflekterat över under studiens gång är, att de företag som 
befinner sig på Stockholmsbörsens A-lista också överlag är duktiga på att 
producera årsredovisningar. För att kunna säkerställa den korrelation som vi har 
varit ute efter, krävs ett större urval. Det är svårt att med ett urval på tolv företag 
utesluta att utvecklingen av företagens omsättningar och kommunikation är 
oberoende av varandra. 
 
 

5.5 Förslag till vidare forskning 
Studien har enbart inriktat sig på företag noterade på Stockholmsbörsens A-lista. 
Det är också dessa företag som flest analytiker anser har en ”godkänd” 
redovisning. Av intresse skulle därför vara att granska de bolag som inte har 
samma samhällstryck på sig som de av oss studerade företagen. Man skulle kunna 
tänka sig att granska bolag på O-listan, men också mindre listor exempelvis NGM 
Equity. 
 
Förutom att granska andra grupper av företag skulle man kunna tänka sig en 
annorlunda storlek på urvalet. Som första intressanta alternativ ser vi ett större 
urval. På detta sätt skulle man statistiskt kunna säkerställa ett samband. Studien 
skulle också kunna innefatta fler år. På detta sätt skulle man fånga upp fler kriser 
och en större möjlighet att utröna vad som faktiskt beror på en generell 
utveckling. Som ett andra alternativ ser vi ett lägre urval. Då ges istället 
möjligheten att studera varje företag på djupet. Större möjligheter ges då att 
studera fenomen som vid ytliga granskningar tenderar att försvinna, exempelvis 
transaktioner av engångskaraktär. Ett alternativ till detta är att undersöka enbart en 
enskild bransch, exempelvis en bransch som på något vis utmärker sig. 
 
Ett komplement till studier liknande denna skulle kunna vara intervjuer. Studiens 
inriktning hade då förändrats något, men man skulle på detta sätt erhålla en ökad 
förståelse för produktionen av årsrapporterna. Exempel på detta skulle kunna vara 
hur redovisningsinformationen når fram till behöriga personer, hur information 
väljs ut och hur VD:n väljer att förhålla sig till reviderat material. Denna 
undersökningsmetod skulle också kunna peka på vad som kommuniceras 
medvetet respektive omedvetet. 
 
Införandet av den svenska koden för bolagsstyrning kommer också att innebära 
stora förändringar av företagens kommunikation. Efter några år kan det också vara 
intressant att granska denna förändring och om kommunikationen har blivit bättre. 
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Bilaga 1 - Frågeformulär Övergripande 
 

Övergripande       

ABB       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre resultat 
än föregående år och positivt resultat. NEJ JA NEJ NEJ JA   

Har man ett positivt kassaflöde? JA NEJ JA JA JA   

Är de finansiella nyckeltalen 
framträdande?     Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 

Är det lätt att avgöra vad som är reviderat 
och oreviderat material? Nej = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 15 
Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? Ja = 
1 p      0 

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p NEJ NEJ NEJ JA JA 2 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 0 

Revisionsbolag?  0 p 
KPMG, 

E&Y 
KPMG, 

E&Y E&Y E&Y E&Y   

Resultat: 3 3 3 4 4 17 

       

Antal bilder 35 37 45 20 67  

Antal grafer 42 59 70 14 15  
 
 

Övergripande       

ASSA ABLOY       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre 
resultat än föregående år och positivt 
resultat. JA JA JA NEJ JA   

Har man ett positivt kassaflöde? NEJ JA NEJ NEJ JA   

Är de finansiella nyckeltalen 
framträdande?     Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 
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Är det lätt att avgöra vad som är reviderat 
och oreviderat material? Nej = 3 p JA NEJ NEJ NEJ NEJ 12 
Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? Ja 
= 1 p        

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p JA JA NEJ NEJ JA 3 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 0 

Revisionsbolag?  0 p ÖPWC ÖPWC ÖPWC ÖPWC ÖPWC   

Resultat: 1 4 3 3 4 15 

       

Antal bilder 39 53 33 59 49  

Antal grafer 28 27 21 35 39  
 
 

Övergripande       

ATLAS COPCO       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre resultat 
än föregående år och ett positivt resultat. JA NEJ JA JA JA   

Har man ett positivt kassaflöde? NEJ NEJ JA JA JA   

Är de finansiella nyckeltalen 
framträdande?     Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 

Är det lätt att avgöra vad som är reviderat 
och oreviderat material? Nej = 3 p NEJ NEJ NEJ JA JA 9 
Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? Ja = 
1 p    NEJ NEJ 0 

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p JA JA NEJ NEJ NEJ 2 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ JA NEJ NEJ NEJ 3 

Revisionsbolag?  0 p 
KPMG 
ÖPWC 

AA 
KPMG 

AA 
KPMG KPMG KPMG   

Resultat: 4 7 3 0 0 14 

       

Antal bilder 47 74 23 38 36  
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Antal grafer 39 49 33 44 79  
 
 

Övergripande       

SKF       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre resultat 
än föregående år och positivt resultat. NEJ JA JA NEJ JA   

Har man ett positivt kassaflöde? JA NEJ JA JA NEJ   

Är de finansiella nyckeltalen framträdande?    
Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 

Är det lätt att avgöra vad som är reviderat 
och oreviderat material? Nej = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 15 
Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? Ja = 
1 p      0 

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ NEJ NEJ JA NEJ 3 

Revisionsbolag?  0 p AA AA AA AA KPMG   

Resultat: 4 4 4 7 4 23 

       

Antal bilder 33 63 68 65 57  

Antal grafer 29 48 53 49 49  
 
 

Övergripande       

FSB       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre 
resultat än föregående år och ett 
positivt resultat. NEJ NEJ NEJ JA JA   

Har man ett positivt kassaflöde?  JA JA JA JA   
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Är de finansiella nyckeltalen 
framträdande?     Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 
Är det lätt att avgöra vad som är 
reviderat och oreviderat material? 
Nej = 3 p NEJ JA JA NEJ JA 6 
Använder man mer oreviderat 
material, i relation till reviderat, än 
genomsnittet? Ja = 1 p  NEJ JA  NEJ 1 

Använder man färre grafer, i relation 
till bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 0 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 0 

Revisionsbolag?  0 p 
deloitte, 

E&Y 
deloitte, 

E&Y 
deloitte, 

E&Y 
deloitte, 

E&Y 
deloitte, 

E&Y   

Resultat: 3 0 1 3 0 7 

       

Antal bilder 15 15 27 26 11  

Antal grafer 19 33 32 50 44  
 
 

Övergripande       

NORDEA       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre resultat 
än föregående år och positivt resultat. NEJ JA JA JA JA   

Har man ett positivt kassaflöde?  JA JA NEJ NEJ   

Är de finansiella nyckeltalen framträdande?  
Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 

Är det lätt att avgöra vad som är reviderat 
och oreviderat material? Nej = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ JA 12 
Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? Ja = 
1 p     NEJ 0 

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p NEJ JA NEJ NEJ NEJ 1 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p JA NEJ NEJ NEJ NEJ 3 

Revisionsbolag?  0 p KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG   

Resultat: 6 4 3 3 0 16 
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Antal bilder 3 41 25 4 17  

Antal grafer 34 32 47 6 25  
 
 

Övergripande       

SEB       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre 
resultat än föregående år och positivt 
resultat. NEJ JA NEJ JA JA   

Har man ett positivt kassaflöde?  JA NEJ JA JA   

Är de finansiella nyckeltalen 
framträdande?     Nej = 1 p JA JA NEJ JA JA 1 

Är det lätt att avgöra vad som är reviderat 
och oreviderat material? Nej = 3 p JA JA JA JA JA 0 
Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? Ja 
= 1 p JA JA NEJ NEJ NEJ 2 

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p JA NEJ NEJ NEJ NEJ 1 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ JA JA JA NEJ 9 

Revisionsbolag?  0 p 
E&Y, 

ÖPWC 
E&Y, 

ÖPWC ÖPWC ÖPWC ÖPWC   

Resultat: 2 4 4 3 0 13 

       

Antal bilder 39 35 5 17 9  

Antal grafer 25 47 31 37 52  
 
 

Övergripande       

SKANDIA       

Frågor                       
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s 
bättre resultat än föregående år 
och positivt resultat. JA JA NEJ JA NEJ   
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Har man ett positivt kassaflöde? ? NEJ JA NEJ NEJ   

Är de finansiella nyckeltalen 
framträdande?     Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 
Är det lätt att avgöra vad som är 
reviderat och oreviderat 
material? Nej = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ JA 12 
Använder man mer oreviderat 
material, i relation till reviderat, 
än genomsnittet? Ja = 1 p     JA 1 
Använder man färre grafer, i 
relation till bilder, än 
genomsnittet?  Ja = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ JA 1 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 
3 p NEJ NEJ JA JA JA 9 

Revisionsbolag?  0 p 
KPMG, 

E&Y 
KPMG, 

E&Y 
KPMG, 

E&Y DELOITTE DELOITTE   

Resultat: 3 3 6 6 5 23 

       

Antal bilder 26 18 16 13 26  

Antal grafer 45 29 54 30 20  
 
 

Övergripande       

ERICSSON       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre 
resultat än föregående år och ett positivt 
resultat. JA NEJ NEJ NEJ JA   

Har man ett positivt kassaflöde? JA JA JA JA JA   

Är de finansiella nyckeltalen 
framträdande?     Nej = 1 p JA JA JA NEJ JA 1 

Är det lätt att avgöra vad som är reviderat 
och oreviderat material? Nej = 3 p JA JA JA JA JA 0 
Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? Ja 
= 1 p JA JA JA NEJ NEJ 3 

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p JA JA NEJ NEJ JA 3 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 0 

Revisionsbolag?  0 p ÖPWC ÖPWC ÖPWC ÖPWC ÖPWC   
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Resultat: 2 2 1 1 1 7 

       

Antal bilder 47 42 23 0 19  

Antal grafer 17 19 29 4 17  
 
 

Övergripande       

TELIASONERA       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre resultat 
än föregående år och positivt resultat. JA NEJ NEJ JA NEJ   

Har man ett positivt kassaflöde? NEJ JA JA JA NEJ   

Är de finansiella nyckeltalen framträdande?   
Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 

Är det lätt att avgöra vad som är reviderat 
och oreviderat material? Nej = 3 p JA NEJ JA JA NEJ 6 
Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? Ja = 
1 p JA  JA JA  3 

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p JA JA NEJ JA JA 4 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ NEJ JA NEJ NEJ 3 

Revisionsbolag?  0 p E&Y E&Y E&Y 
KPMG 
ÖPWC ÖPWC   

Resultat: 2 4 4 2 4 16 

       

Antal bilder 86 62 6 35 3  

Antal grafer 30 34 14 17 1  
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Övergripande       

WM-DATA       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre resultat 
än föregående år och positivt resultat. JA JA NEJ JA JA   

Har man ett positivt kassaflöde? JA NEJ JA NEJ NEJ   

Är de finansiella nyckeltalen framträdande?     
Nej = 1 p JA JA JA NEJ JA 1 

Är det lätt att avgöra vad som är reviderat 
och oreviderat material? Nej = 3 p JA JA JA JA NEJ 3 
Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? Ja = 1 
p JA JA NEJ JA  3 

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p JA NEJ NEJ NEJ JA 2 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 0 

Revisionsbolag?  0 p E&Y E&Y E&Y E&Y E&Y   

Resultat: 2 1 0 2 4 9 

       

Antal bilder 27 14 4 5 19  

Antal grafer 23 25 14 16 18  
 
 

Övergripande       

INVESTOR       

Frågor                         År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Har företaget gått bra? D v s bättre 
resultat än föregående år och positivt 
resultat. NEJ JA NEJ NEJ JA   

Har man ett positivt kassaflöde? JA JA NEJ JA NEJ   

Är de finansiella nyckeltalen 
framträdande?     Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 
Är det lätt att avgöra vad som är 
reviderat och oreviderat material? Nej = 
3 p JA JA JA NEJ NEJ 6 

Använder man mer oreviderat material, i 
relation till reviderat, än genomsnittet? JA JA JA   3 
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Ja = 1 p 

Använder man färre grafer, i relation till 
bilder, än genomsnittet?  Ja = 1 p NEJ JA NEJ JA NEJ 2 

Är någon graf svårtolkad?  Ja = 3 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 0 

Revisionsbolag?  0 p 
KPMG, 

E&Y 
KPMG, 

E&Y 
KPMG, 

E&Y KPMG 
KPMG, 

E&Y   

Resultat: 1 2 1 4 3 11 

       

Antal bilder 34 17 24 84 40  

Antal grafer 36 8 43 56 44  
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Bilaga 2 - VD-ordet 
 

VD-ordet       

ABB       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ JA 1 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p JA JA JA JA NEJ 1 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p JA JA NEJ JA  3 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p NEJ NEJ NEJ JA NEJ 1 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p NEJ JA NEJ NEJ JA 9 

Ligger fokus på omsättningen?  Nej = 
1 p NEJ NEJ JA NEJ NEJ 4 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p JA NEJ JA JA JA 2 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p NEJ NEJ JA JA JA 2 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA JA JA JA 5 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p JA NEJ JA JA JA 2 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p JA  JA JA JA 4 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p NEJ NEJ JA JA JA 0 

Resultat: 9 9 6 9 6 39 
 
 

VD-ordet       

ASSA ABLOY       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
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Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p JA JA JA NEJ NEJ 3 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p JA NEJ JA JA NEJ 2 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p JA  JA NEJ  2 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p NEJ NEJ JA NEJ JA 2 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p JA JA JA NEJ JA 3 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p JA NEJ NEJ NEJ NEJ 4 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p JA NEJ JA NEJ JA 4 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA NEJ JA JA JA 1 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p NEJ JA NEJ JA JA 2 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA JA JA JA 5 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p NEJ JA JA JA JA 2 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p  JA JA JA JA 4 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p NEJ NEJ NEJ JA JA   

Resultat: 7 9 8 9 6 39 
 
 

VD-ordet       

ATLAS COPCO       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 0 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p JA NEJ NEJ JA JA 2 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p JA   JA JA 3 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ JA 1 
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Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p JA JA NEJ NEJ JA 6 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 5 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p JA NEJ NEJ NEJ JA 6 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA NEJ NEJ NEJ NEJ 4 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p NEJ JA JA JA NEJ 2 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA NEJ JA JA 2 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p JA JA JA JA NEJ 2 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p JA NEJ NEJ NEJ  1 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p JA NEJ NEJ JA NEJ   

Resultat: 6 7 7 10 9 39 
 
 

VD-ordet       

SKF       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p NEJ NEJ JA NEJ JA 2 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p JA JA JA NEJ JA 1 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p JA JA NEJ  JA 3 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ JA 1 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p NEJ NEJ JA JA JA 6 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 5 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p JA JA JA NEJ NEJ 4 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA JA NEJ NEJ 2 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p JA JA NEJ NEJ NEJ 3 
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Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA JA JA JA 5 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p JA JA JA JA JA   

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p NEJ JA JA JA JA 4 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p NEJ JA NEJ JA NEJ   

Resultat: 7 8 6 9 11 41 
 
 

VD-ordet       

FSB       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p JA NEJ JA NEJ JA 3 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ JA NEJ 4 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p    JA  1 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p NEJ NEJ JA NEJ JA 2 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p JA NEJ JA JA JA 3 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 5 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p NEJ NEJ JA NEJ NEJ 8 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA NEJ NEJ NEJ 3 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p NEJ NEJ JA NEJ NEJ 4 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA JA JA JA 5 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p JA JA NEJ NEJ NEJ 6 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p JA JA    2 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p NEJ JA JA NEJ JA   

Resultat: 9 11 9 10 12 51 
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VD-ordet       

NORDEA       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p NEJ JA JA JA JA 4 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p JA JA JA NEJ JA 1 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p JA JA JA  JA 4 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p JA NEJ JA JA NEJ 3 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p JA JA NEJ JA JA 3 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 5 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p JA NEJ JA NEJ NEJ 6 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA JA NEJ JA 1 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p NEJ JA JA JA JA 1 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA JA NEJ JA 2 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p NEJ NEJ JA NEJ NEJ 8 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p   NEJ   0 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p NEJ NEJ JA JA NEJ   

Resultat: 8 9 9 8 9 43 
 
 

VD-ordet       

SEB       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
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Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p NEJ JA JA JA JA 4 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ JA NEJ 4 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p    JA  1 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 0 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p JA JA NEJ JA JA 3 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 5 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p NEJ NEJ JA NEJ NEJ 8 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA NEJ NEJ JA 2 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p JA JA JA NEJ NEJ 2 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA JA JA JA 5 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p JA NEJ JA NEJ NEJ 6 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p JA  JA   2 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p JA NEJ NEJ NEJ NEJ   

Resultat: 7 8 9 12 11 47 
 
 

VD-ordet       

SKANDIA       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p NEJ NEJ JA JA NEJ 2 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p JA JA JA JA NEJ 1 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p JA JA JA JA  4 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p JA NEJ NEJ NEJ JA 2 
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Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p JA JA NEJ NEJ JA 6 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 5 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p NEJ JA JA JA NEJ 4 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA JA JA NEJ 1 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ JA 4 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA NEJ NEJ JA -1 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p NEJ NEJ JA JA JA 4 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p   JA JA JA 3 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p JA NEJ NEJ NEJ JA   

Resultat: 10 7 7 7 9 40 
 
 

VD-ordet       

ERICSSON       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p JA JA NEJ JA JA 4 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p JA JA NEJ JA JA 1 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p JA JA  JA JA 4 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p JA NEJ JA NEJ JA 3 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p JA JA NEJ JA JA 3 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 5 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p JA JA JA JA JA 0 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p NEJ NEJ JA JA NEJ 3 
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Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA JA JA JA 5 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p NEJ JA JA JA NEJ 4 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p  JA NEJ JA  2 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p NEJ JA NEJ JA NEJ   

Resultat: 9 7 8 6 9 39 
 
 

VD-ordet       

TELIASONERA       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p JA JA NEJ JA JA 1 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p JA JA  JA JA 4 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p JA NEJ NEJ JA NEJ 2 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p JA JA JA JA JA 0 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ JA NEJ JA 3 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p JA JA JA JA JA 0 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p JA NEJ NEJ NEJ JA 3 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA JA JA JA 5 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p NEJ NEJ JA NEJ JA 6 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p   JA  JA 2 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p NEJ JA JA JA NEJ   

Resultat: 8 8 6 9 5 36 
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VD-ordet       

WM-DATA       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p JA NEJ NEJ JA JA 3 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p JA JA JA JA JA 0 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p JA JA NEJ JA JA 4 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p JA JA JA JA NEJ 4 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p JA NEJ NEJ NEJ JA 9 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ JA 4 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p JA JA JA JA JA 0 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA JA JA NEJ 1 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p NEJ NEJ JA NEJ NEJ 4 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA NEJ NEJ JA -1 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p NEJ NEJ JA JA NEJ 6 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p   NEJ JA  1 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p JA NEJ JA NEJ NEJ   

Resultat: 9 11 4 8 8 40 
 
 

VD-ordet       

INVESTOR       

Frågor                         
År 1997 1999 2001 2003 2005 Res: 
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Används ord och formuleringar som 
skapar ett positivt intryck?  Ja = 1 p JA JA JA JA JA 5 

Upprepas positiva uttryck?  Ja = 1 p NEJ JA NEJ NEJ JA 2 

Ger man indikationer på vart 
marknaden är på väg?  Nej = 1 p NEJ JA JA NEJ NEJ 3 

Ger man en positiv bild av vart 
marknaden är på väg?  Ja = 1 p  JA JA   2 

Används textmarkering för att skapa 
fokus?  Ja = 1 p JA NEJ JA NEJ JA 3 

Ligger fokus på resultatet?  Nej = 3 p NEJ JA NEJ JA JA 6 

Ligger fokus på omsättningen?           
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 5 

Ligger fokus på marknaden?  Nej = 2 p JA JA JA NEJ NEJ 4 

Ligger fokus på framtiden?  Nej = 1 p JA JA JA NEJ JA 1 

Ligger fokus på kostnadsminimering?  
Nej = 1 p NEJ NEJ NEJ JA NEJ 4 

Ger VD:n en positiv prognos för 
framtiden?  Ja = 1 p / Nej = -2 p JA JA JA JA JA 5 

Lyfter man fram någon negativ 
information?  Nej = 2 p JA NEJ JA NEJ JA 4 

Har man placerat negativ information i 
mitten?  Ja = 1 p JA  JA  JA 3 

Har ett VD-skifte skett sedan 
föregående granskad period?  0 p NEJ JA NEJ NEJ JA   

Resultat: 10 8 10 9 10 47 
 


