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Abstract 
Annual reports are a frequently used item in the accounting research. The annual reports are 

an important communication channel between the company and its various stakeholders. The 

purpose of the report is to give the stakeholders information about the company's earnings and 

financial position. The character of the annual reports has evolved over the years and has been 

enriched with, among other things, pictures and additional textual sections.  

 

In this study, the narrative part of the annual reports ‘CEO-letter’ has been studied. The 

section constitutes an important part of the annual report's optional elements, and is one of the 

most read sections. At the same time, the ‘CEO-letter’, unlike most other part of the annual 

report, is unregulated. This fact gives the company and the CEO a great opportunity to 

communicate legitimacy-creating messages to its stakeholders. 

 

Previous research shows that activities related to CSR have a positive impact on stakeholders' 

attitude towards the company. CSR is a spacious concept that includes the relationship and 

responsivities between the company and its society. It has been found to be of great 

importance for companies to successfully signal these activities to stakeholders. 

 

This study aims at giving a better insight into how Swedish companies use the 'CEO-letter' to 

highlight CSR. Further investigations are made if there has been an increase in the use of 

words related to CSR in the 'CEO-letters'. 

 

This study shows that there is no correlation between the company's profit margin and the 

share of CSR concepts in the ‘CEO-letter’. In addition, we could not discern a relationship 

between the share of CSR concepts and the proportion of concepts linked to results in the 

‘CEO-letters’. On the other hand, we could prove that there has been a linear increase in CSR 

concepts over the past ten years. Furthermore, concepts linked to results have decreased, 

albeit not in a linear manner. 

 

Please note that the thesis language is in Swedish. 
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III 

Sammanfattning 
Årsredovisningar är ett ofta förekommande objekt inom redovisningsforskningen. 

Årsredovisningarna är en viktig kommunikationskanal mellan företaget och dess olika 

intressenter. Rapportens ändamål är primärt att ge intressenterna information om företagets 

resultat och finansiella ställning. Årsredovisningarnas karaktär har genom åren utvecklats och 

berikats med bland annat bilder och kompletterande textuella avsnitt.    

 

I denna studie har den narrativa delen av årsredovisningar ’VD:n har ordet’ studerats. 

Avsnittet utgör en viktig del av årsredovisningens frivilliga element, och är en av de mest 

lästa delarna. Samtidigt är ’VD:n har ordet’, till skillnad från flertalet andra delar i 

årsredovisningen, oreglerad. Detta ger företaget och den verkställande direktören stora 

möjligheter att kommunicera ut legitimitetskapande budskap till dess intressenter.  

 

Tidigare forskning visar att aktiviteter kopplade till CSR har en positiv påverkan på 

intressenternas inställning gentemot företaget. CSR är ett rymligt begrepp som innefattar 

relationen och ansvarstagandet mellan företag och samhälle. Det har visat sig ha stor 

betydelse för företagen att lyckas signalera dessa aktiviteter till intressenterna. 

 

Denna studie syftar till att ge en bättre inblick i hur svenska företag använder ’VD:n har 

ordet’ för att lyfta fram CSR. Vidare undersöks om det har skett en ökning av CSR-begrepp i 

’VD:n har ordet’.  

 

Studien uppvisar att det inte finns något samband mellan företagens vinstmarginal och andel 

CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’. Det går inte heller att urskilja ett samband mellan andel 

CSR-begrepp och andelen begrepp kopplade till resultat. Däremot kunde vi bevisa att det 

skett en linjär ökning av CSR-begrepp mellan år 2006 och 2015. Begrepp kopplade till 

resultat har minskat, om än inte linjärt.  
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1 Inledning 
Uppsatsens första kapitel syftar till att ge läsaren en introducerande bakgrundsbeskrivning 

till avsnittet 'VD:n har ordet' i årsredovisningar. Vidare diskuteras uppsatsens 

problemområden och tidigare forskning belyses. Dessa diskussioner mynnar ut i valda 

forskningsfrågor och studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Årsredovisningens existens sträcker sig ca 300 år tillbaka i tiden (Lönnqvist, 2012) och är 

idag ett omskrivet ämne inom redovisningsforskningen. En årsredovisning är en viktig 

kommunikationskanal mellan ett företag och dess intressenter. Studier inom området 

undersöker exempelvis rapporternas läsbarhet (Clatworthy & Jones, 2001), form och struktur, 

varumärkesskapande egenskaper samt koppling till företagens CSR-arbete (Stanton & 

Stanton, 2002). 

 

Ändamålet med årsredovisningar är att ge läsarna upplysningar om företagets resultat, 

finansiella ställning samt om eventuella förändringar i företagets ekonomiska ställning 

(FARonline, 2015). Dessa upplysningar är i sig användbara för företagets intressenter i form 

av underlag för ekonomiska beslut (ibid).   

 

I Sverige reglerar bokföringslagen (SFS 1999:1078) samt årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554) hur en årsredovisning ska framställas. I 4 kap. 2 § av bokföringslagen (SFS 

1999:1078) står det bland annat att ”bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som 

överensstämmer med god redovisningssed”. I 2 kap. 1 § av årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554) påpekas därtill att en årsredovisning ska innehålla följande moment; en 

balansräkning, en resultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse och en finansieringsanalys. 

Det sistnämnda avsnittet gäller endast för större företag. I 2 kap. 3 § av årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) kan man läsa att ”balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall 

upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat”. 

 

Utöver de obligatoriska delarna i årsredovisningar, som regleras av årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554) och bokföringslagen (SFS 1999:1078), lämnar företagen ofta även frivillig 

information. Denna tvångsfria information berikar rapporterna och gör dem mer intressanta 

för företagens intressenter, genom att ge kompletterande information som kan påverka deras 

beslutsfattande. Enligt Merkley (2013) ger de textuella delarna i en årsredovisning 

företagsledningen en chans att komplettera den finansiella informationen som presenteras. 

Granlund, Lukka och Mouritsen (1998) lyfter fram att avsikten med de narrativa delarna är att 

förklara sambandet mellan interna och externa faktorer med tidigare och framtida resultat. 

Enligt Jonäll (2009) tar de frivilliga elementen mer och mer utrymme i årsredovisningar. 

 

En vanligt förekommande del i årsredovisningars frivilliga avsnitt är ’VD:n har ordet’. 

Avsnittet hittas ofta i rapportens inledande sidor. Här presenterar den verkställande direktören 

en överblick av företagets aktiviteter och prestationer under föregående verksamhetsår (Costa, 

Oliveira, Rodrigues, & Craig, 2013; Jonäll & Rimmel, 2010). Likt de obligatoriska delarna i 

en årsredovisning innehåller ’VD:n har ordet’ betydelsefull information för att stödja 

intressenternas beslutsfattande (Costa et al., 2013). 

 

Bournois och Point (2006) har kategoriserat innehållet i ’VD:n har ordet’ i nio skilda teman: 

marknad, tillväxt, strategiska planer, produktmix, hotande förluster, framtida vinster, 
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förtroende, utsmyckning av årets resultat samt optimism om framtiden. De menar också att 

avsnittet innehåller två olika typer av information: dels dåtida händelser och resultat, men 

även framtidsutsikter.  

 

Nu för tiden är publiceringen av årsredovisningar en del i företagens image-skapande 

processer (Jonäll & Rimmel, 2010). I detta har de textuella delarna, så som ’VD:n har ordet’, 

en framträdande roll eftersom de tillhandahåller förklaringar och motiveringar till företagets 

handlingar (ibid).  

 

Tidigare forskning har visat att företeelsen ’impression management’ ofta förekommer i 

årsredovisningar (Clatworthy & Jones, 2001). ’Impression management’ beskrivs som 

tendensen att individer eller företag använder information selektivt för att presentera sig på ett 

gynnsamt vis (ibid). Då ’VD:n har ordet’ inte regleras lämnas här möjligheten för företaget att 

styra vilken bild av företaget som presenteras. 

 

1.2 Problemdiskussion 

’VD:n har ordet’ har visat sig vara den del av årsredovisningar som flest läsare betraktar. 

Hendersons (2004) forskning har klarlagt att 48 procent av läsarna ägnar tid åt att läsa och 

granska ’VD:n har ordet’. För att sätta detta i ett perspektiv kan det jämföras med att 28 

procent av läsarna undersöker resultaträkningen och enbart 17 procent läser balansräkningen. 

’VD:n har ordet’ är således en av de mest betydelsefulla och centrala delarna i en 

organisations årsredovisning. 

 

Vilenius (2016) kritiserar i en DI-artikel innehållet i svenska företags ’VD:n har ordet’. Hans 

uppfattning är att avsnitten ofta gödslas med modeord, så som ”hållbar” och ”digitalisering”. 

Skribenten uttrycker också att det finns ett generellt mönster i breven. Detta mönster 

innehåller hållbarhet, teknikutveckling, framgångar och i många fall uppskattning till de 

närmsta intressenterna. Vilenius (2016) framhäver Berkshire Hathaways styrelseordförande 

och tillika verkställande direktör, Warren Buffett, som en ledstjärna inom författandet av 

’VD:n har ordet’. Han beskriver att Warren Buffet formulerar visdomsord kring ämnen som 

nationalekonomi, politik, klimatförändringar samt tankar om risker av olika slag.      

 

Varje år lägger företag stora summor och resurser på arbetet att frambringa ekonomisk 

information genom årsredovisningar. Intentionen med redovisningen är att ge intressenter 

information kring företaget som underlättar beslutsfattande. Olika intressenter har varierande 

motiv till att konsumera den årliga informationen (Lönnqvist, 2011). Nuvarande och 

potentiella aktieägare vill kunna fatta välgrundade beslut angående värdering av företaget och 

kreditinstitutioner behöver tillräcklig information för att fatta beslut beträffande företagets 

betalningsförmåga av räntor och amorteringar. Samtidigt är leverantörer i behov av 

information för att bedöma om företaget kan betala eventuella krediter och så vidare (ibid). 

Enligt Costa et al. (2013) grundar sig beslutet att offentliggöra frivillig information ofta i att 

företaget och den verkställande direktören vill minska informationsasymmetrin samt sänka 

kapitalkostnaden. 

 

Jonäll (2012) beskriver att en av de viktigaste arbetsuppgifterna en VD besitter är att 

producera en positiv bild av verksamheten. ’VD:n har ordet’ är ett ypperligt tillfälle för den 

verkställande direktören att framställa en positiv bild av företaget och dess processer. Detta 

resonemang kan sammankopplas med signalteorin, där Hrasky och Smith (2008) menar att 

den verkställande direktören använder sig av ’VD:n har ordet’ för att belysa organisationens 
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positiva händelser. Eftersom det inte finns några lagar som reglerar innehållet i ’VD:n har 

ordet’ tillåts företagen lägga tonvikten på de områden de önskar kommunicera ut till sina 

intressenter.  

 

Enligt Jonäll och Rimmel (2010) spelar språkbruket i ’VD:n har ordet’ en viktig roll när det 

gäller att presentera företagets version av sin verklighet. Detta språk väljs noga ut baserat på 

företagets strategiska mål. Den verkställande direktören ses generellt som ansvarig för 

innehållet i ’VD:n har ordet’, däremot får vederbörande ofta hjälp av experter inom PR vid 

formulering av det årliga brevet (Jonäll, 2009). 

 

En vanligt förekommande teori för att förklara de frivilliga delarna i årsredovisningar är 

legitimitetsteorin. Denna teori fokuserar på samhällets förväntningar på företagen (Jonäll & 

Rimmel, 2010). Detta illustreras genom idén om att det finns ett ’socialt kontrakt’ mellan ett 

företag och deras omgivande samhällen (Deegan & Unerman, 2011). Kontraktet representerar 

samhällets förväntningar kring hur företaget ska bedriva sin verksamhet. Deegan och 

Unerman (2011) beskriver att det har skett en förändring kring vilka förväntningar som ställs 

på företagen de senaste decennierna. Tidigare kunde vinster ses som ett allomfattande mått på 

organisatorisk legitimitet. Under årens gång har först sociala frågor och sedan även mänskliga 

och miljömässiga frågor tagits i beaktande. Således borde företag som visar svaga resultat, i 

form av låg vinstmarginal, kunna underhålla sin legitimitet genom att ta upp CSR-begrepp i 

’VD:n har ordet’. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som belyser det etablerade sociala 

kontraktet mellan företaget och samhället (Byerly, 2013). Det råder stora 

meningsskiljaktigheter kring definitionen av begreppet. Matten och Moon (2008) hävdar att 

det är ett paraplybegrepp som innefattar relationen och ansvarstagandet mellan företaget och 

samhället. Ett företag kan kommunicera sitt CSR-arbete på många olika sätt, bland annat 

genom hållbarhetsrapporter, företagets officiella hemsida, årsredovisningar och sociala 

medier (Ozdora-Aksak & Atkan-Duman, 2014).  

 

Ozdora-Alsak och Atkan-Duman (2014) menar att den institutionella miljön bestämmer de 

socialt konstruerade krav innefattande moraliska, sociala och etiska element som företaget 

måste eftersträva för att uppnå legitimitet. Att erhålla legitimitet är avgörande för företagets 

överlevnad och många organisationer skapar legitimitet genom CSR-praxis. Det blir då viktigt 

att synliggöra CSR-arbetet i olika kommunikationskanaler och på så vis har CSR utvecklats 

till en naturlig och vital del av ’VD:n har ordet’.   

 

Legitimitetsskapande sker genom att samhället ger företagen tillåtelse att fortsätta bedriva sin 

verksamhet, förutsatt att verksamheten uppfyller samhällets förväntningar (Deegan & 

Unerman, 2011). Med andra ord får de fortsätta så länge de uppfyller sin del i ’det sociala 

kontraktet’. I händelse av att samhället uppfattar det som om att företaget bryter mot ’det 

sociala kontraktet’ kan kraftiga sanktioner vänta. Samhället kan bland annat straffa ett företag 

genom legala restriktioner, minskade finansieringsströmmar eller genom minskad efterfrågan 

på deras resurser (ibid). 

 

Gatti och Seele (2015) belyser att aktiviteter kopplade till CSR påverkar intressenternas 

attityd gentemot företaget på ett positivt sätt. De påpekar i sin studie att det inte enbart duger 

att vara medveten om och arbeta med CSR. Företaget måste även lyckas kommunicera ut sitt 

engagemang, för att bli socialt accepterade.       
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1.3 Problemformulering och frågeställningar  

Givet den viktiga roll ’VD:n har ordet’ spelar i en årsredovisning i kombination med att 

avsnittet inte regleras finner vi det intressant att undersöka om avsnittet används för att skapa 

legitimitet. Ovan diskuterade studier visar på komplexitet i avsnittets innehåll. Studierna visar 

även att avsnittet besitter en viktig roll i företagens kommunikation till sina intressenter. 

Samtidigt har vi insett att det saknas tillräcklig kunskap angående hur företag använder 

avsnittet för att exempelvis ge bilden av ett hållbart företag, och eventuellt används för att 

flytta fokus från en låg vinstmarginal. Dessutom saknas adekvat kunskap huruvida 

utvecklingen av avsnittens innehåll har förändrats. I synnerhet finner vi det intressant att ta 

reda på ifall användningen av begrepp kopplade till CSR i ’VD:n har ordet’ har förändrats 

mellan åren 2006 och 2015.  

 

Utifrån förd problemdiskussion har följande frågeställningar för studien formulerats: 

 

1. Finns det något samband mellan mängden CSR-begrepp i det narrativa avsnittet ’VD:n 

har ordet’ och företagets lönsamhet?  

 

2. Finns det något samband mellan mängden CSR-begrepp i det narrativa avsnittet ’VD:n 

har ordet’ och mängden begrepp kopplade till resultat?  

 

3. Hur har frekvensen av CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’ förändrats mellan åren 2006 

och 2015? 

 

4. Hur har frekvensen av begrepp kopplade till resultat i ’VD:n har ordet’ förändrats 

mellan åren 2006 och 2015? 

 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att ge en bättre inblick i hur företag använder ’VD:n har ordet’ som 

kommunikationskanal. Genom att undersöka företagen listade på OMXS30 ska sambandet 

mellan frekvensen av CSR-begrepp och vinstmarginal (i form av EBT) analyseras. Vidare 

syftar studien till att undersöka om det finns något samband mellan nyttjandet av CSR- och 

resultatbegrepp såväl som utvecklingen av begreppsanvändningen i ’VD:n har ordet’ mellan 

åren 2006 och 2015. 
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2 Teori och hypotesbildning 
Detta kapitel beskriver etablerade teorier inom redovisningsforskningen. Delar av den 

tidigare forskningen som är relevant för uppsatsens frågeställning konkluderas och 

presenteras överskådligt. Avslutningsvis presenteras våra hypoteser, kopplade till beskrivna 

teorier.   

 

2.1 Teoristudie 

2.1.1 Intressentteorin 

Forskare inom företagsekonomi har parallellt med utvecklingen av företagsvärlden framställt 

modeller och teorier med intention att förklara organisationen och miljön den verkar i. En 

organisation tycks inte kunna existera isolerat från sin omgivning. Företaget och dess 

verksamhet är på så vis sammanlänkade med ett antal olika aktörer, så kallade intressenter. 

Intressentteorin, med sina rötter i Freemans (2010) Strategic Management: A Stakeholder 

Approach, beaktar relationen som skapas mellan företaget och den unika intressenten. 

Relationen är av varierande karaktär beroende på vilket behovssamband som finns etablerat 

mellan företaget och intressenten (Nyquist, 2002). En illustration av detta fenomen påvisar 

Figur 1 där företaget ses som mittpunkt och utanför den kretsar intressenterna. 

 

 
              Figur 1. Företag och dess intressenter (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
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Nyquist (2002) definierar en intressent som en grupp eller individ som på något vis påverkar 

eller påverkas av organisationen. Denna beskrivning gör att begreppet intressent får ett större 

omfång och att kommande generationer samt miljön i detta avseende också kan definieras 

som intressenter.  

 

Bruzelius och Skärvad (2004) förklarar att enligt vissa forskare går det att segmentera 

intressenter i primära och sekundära intressenter. Primärintressenterna anses vara de aktörer 

som har ett etablerat ömsesidigt beroende av företaget. Vanligt förekommande exempel på 

primära intressenter är anställda, kunder, ägare och långivare. Utan dessa aktörer kan 

organisationen inte bedriva sin verksamhet. Sekundära intressenter bedöms vara individer 

som påverkar och påverkas av företagets verksamhet, men som saknar betydelse för 

prestationer och transaktioner som organisationen utför. Exempel på denna typ av sekundär 

intressent är intresseorganisationer och media, som indirekt kan påverka företaget genom 

influenser. Företaget är inte beroende av denna typ av intressent, men misskötsel av detta 

segment kan leda till allvarliga negativa effekter på företaget (Clarkson, 1995).     

 

Intressentteorin presenterar flera olika intressenter som alla har olika önskemål på uppfyllda 

behov gentemot företaget. Detta försätter organisationen i en svårhanterlig situation då en 

tillfredsställelse av en intressentgrupp kan innebära att en annan intressentgrupp missgynnas 

av åtgärden. Ett exempel hur en sådan problemkedja kan yttra sig är när företaget vill 

tillgodose de anställdas anspråk om löneförhöjning. Företagets kostnader ökar genom höjda 

löner, vilket leder till att företaget måste öka sina intäkter för att säkra vinsten som ägarna gör 

anspråk på. I slutledet måste då priset på produkten höjas vilket står i konflikt med kundernas 

intresse. Lösningen på detta problem är att finna balans mellan aktörernas önskemål. 

Företagsledningen ska styra företaget på så sätt att alla intressenter är tillräckligt 

tillfredsställda och företaget då erhåller acceptans att driva verksamheten vidare utan 

motsättningar. Genom att skapa samverkan mellan intressenterna på kort respektive lång sikt 

kan denna balans uppnås och bibehållas (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

2.1.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin påstår att företag och andra organisationer ständigt anstränger sig för att se 

till att deras verksamhet uppfattas vara inom ramen för de gränser och normer som finns i det 

samhälle de opererar i (Deegan & Unerman, 2011). Med andra ord försöker företagen 

säkerställa att de aktiviteter som kan kopplas till organisationen uppfattas som ”legitima”. De 

gränser och normer som avgör vad som uppfattas som legitimt är under ständig förändring. 

Detta ställer krav på företagen att vara uppmärksamma och öppna mot den etiska miljö inom 

vilken de opererar (ibid).  

 

Deegan och Unerman (2011) framhäver skillnaden mellan legitimitet och legitimering. De 

beskriver legitimitet som en status att befinna sig i, och legitimering som en process vilken 

leder till tillstånd av legitimitet. Inom legitimitetsteorin anses legitimitet vara en resurs som är 

direkt kopplad till överlevnaden av ett företag (Bryman & Bell, 2011). Samtidigt skiljer sig 

legitimitet gentemot andra tillgångar, då den anses vara påverkbar genom olika strategier. 

Dessa strategier, som har till intention att få, underhålla eller reparera legitimitet kallas 

legitimeringsstrategier. ’Legitimacy by association’ är ett exempel på en legitimeringsstrategi 

som går ut på att samarbeta med andra parter, som av samhället anses vara legitima, och på så 

sätt få omvärlden att sammankoppla företaget med legitimitet (ibid). 
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Suchman (1995) presenterade i sin studie tre olika former av legitimitet; pragmatisk, moralisk 

och kognitiv. Den pragmatiska legitimiteten baseras på publik egennytta, den moraliska 

grundas på normativt godkännande och den kognitiva baseras på förståelse. ’VD:n har ordet’ 

går att koppla till den pragmatiska legitimiteten genom att det används för att höja företagets 

anseende. Den moraliska legitimiteten går även att koppla till ’VD:n har ordet’ då företaget 

och den verkställande direktören kan använda avsnittet för att demonstrera framsteg inom 

olika områden.    

  

Ett centralt begrepp inom legitimitetsteorin är ’det sociala kontraktet’, vilket beskrivs som ett 

kontrakt mellan ett företag och den omgivning som kringgärdar företaget i fråga (Bryman & 

Bell, 2011). Begreppet används för att beteckna de många implicita och explicita 

förväntningar samhället har om hur företag ska bedriva sin verksamhet. 

 

2.1.3 Institutionell teori 

Institutionell teori illustrerar hur organisationer påverkas av sin miljö bestående av andra 

organisationer, hur organisationernas beteende följer det som tas för givet och hur 

organisationer kommer att följa formella och informella regler istället för att välja rationella 

sätt att agera (Eriksson-Zetterquist, 2009). Till skillnad från andra teorier som ägnar sig åt att 

organisationer försöker behärska extern osäkerhet och resursberoende, så ägnar sig 

institutionell teori åt hur organisationsstrukturerna måste rätta sig efter externa värderingar, 

kulturer och normer för att organisationen ska erhålla legitimitet i sin omgivning (ibid).  

 

Institutionalismen växte enligt Eriksson-Zetterquist (2009) fram under tidigt 1900-tal som en 

fördjupande redogörelse av hur organisationer förekommer. Den tidiga institutionella teorin 

beskriver organisationers påverkan, både internt och externt. Den beskriver också att det 

främst är en långsam process som sker internt inom en organisation. Den nyinstitutionella 

teorin är en vidareutveckling av institutionell teori. Till skillnad från den tidigare teorin 

betonar den nyinstitutionella teorin den institutionaliserade organisationens förhållande till 

omvärlden samt hur detta förhållande påverkar organisationers utveckling och påverkan 

(ibid).  

  

Isomorfism är en ofta förekommande term inom institutionell teori. Bryman och Bell (2013) 

definierar isomorfism som en process som tvingar en organisation att efterlikna andra 

organisationer som verkar inom samma miljö. De organisationer som inte antar de generella 

strukturerna tenderar att utsättas för kritik. Di Maggio och Powell (1983) visar i sin forskning 

att organisationer som befinner sig i samma organisatoriska fält ofta är väldigt lika varandra 

och präglas av isomorfi. Ett fält kan exempelvis vara en samhällssektor eller en bransch. Di 

Maggio och Powell (1983) påstår att det finns två olika typer av isoformi, institutionell 

medförd isomorfi och konkurrensmedförd isomorfi. I detta sammanhang är det förstnämnda, 

institutionell medförd isomorfi som är relevant (Johansson, 2010). Han beskriver även i sin 

bok att det finns tre olika mekanismer i den institutionella medförda isomorfismen. Dessa 

består av tvingande isomorfi, mimetisk isomorfi och normativ isomorfi (ibid).  

 

Den tvingande isomorfismen skapas av politiska påtryckningar och organisationer som är 

stora institutionella tryckgivare till mindre organisationer. Här återfinns de större och starkare 

organisationerna som begär att fältets mindre och svagare organisationer ska anpassa sig till 

både formella och informella krav. Ett exempel på tvingande isomorfism kan vara att staten 

tvingar företag att anpassa sig till en nyare teknologi för att försöka avstå miljöbelastning av 

den fysiska miljön (Eriksson-Zetterquist, 2009), vilket tvingar organisationer inom samma fält 
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att bli mer lika varandra. Den mimetiska isomorfismen kan antingen skapas genom att det 

förekommer osäkerhet kring medarbetarna i organisationen eller när målbilden inom 

organisationen är osäker. De osäkra organisationerna kan genom att imitera de framgångsrika, 

slippa finna egna sätt att lösa problemen (Di Maggio & Powell, 1983). Den tredje 

mekanismen, normativ isomorfism kommer ifrån utbildningar och professioner, som påverkar 

vad som är det rätta sättet. Organisationer utvecklas på liknande sätt och blir mer homogena 

genom att fylla på med högutbildade akademiker som fått med sig liknande utbildningar (Di 

Maggio & Powell, 1983). 

 

2.1.4 Signalteori 

Information och signaler som sänds ut från företag till intressenter är till för att reducera 

asymmetrisk information. Signalteorin handlar om relationen mellan två aktörer som har 

tillgång till olika mängder av en viss information. Inom signalteorin benämns den aktör som 

har tillgång till en stor mängd information som sändare och den som har begränsad 

information anses vara mottagare. Sändaren tar beslut om och hur man ska signalera 

informationen, samtidigt som mottagaren får ta ställning till hur signalerna ska tolkas 

(Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel, 2011). För att applicera teorin på uppsatsens syfte kan 

företagets verkställande direktör inneha rollen som sändare. Vederbörande är alltså den aktör 

som har tillgång till en stor mängd information och samtidigt avgör om och sedan på vilket 

sätt informationen ska framläggas. Aktieägarna/intressenterna blir mottagare till denna 

information och får friheten att tolka signalerna som erhållits. 

 

Den fundamentala anledningen att organisationen signalerar information är att tillfredsställa 

intressenter. Detta ger företaget ett dominerande tillstånd komparerat med dess konkurrenter.    

Intryckshantering kan utnyttjas för att tillgodose intressenternas krav. Det utförs genom att 

manipulera negativa eller förstärka positiva uppfattningar hos intressenterna. Följaktligen kan 

signalerna vara av både positiv och negativ karaktär. Den verkställande direktören tenderar i 

’VD:n har ordet’ att belysa de positiva händelserna (Hrasky & Smith, 2008) och på så sätt 

skapa, bevara och värna om sin företagsimage (Bozeman & Kacmar, 1997).      

 

2.2 Hypotesbildning 

Med utgångspunkt i studiens problemdiskussion samt ovanstående teoripresentation 

formuleras följande hypoteser: 

2.2.1 EBT-marginal påverkar frekvensen av CSR-begrepp 

Enligt Clatworthy och Jones (2006) fokuserar vinstgivande företag på finansiella indikatorer 

så som omsättning, resultat och utdelningar. Forskning har visat att företag vid dåligt resultat 

flyttar fokus i sina ’VD:n har ordet’ till framtiden (Clatworthy & Jones, 2006) och ogynnsamt 

ekonomiskt klimat (Bournois & Point, 2006). Enligt Cheng, Ioannou och Serafeim (2014) 

leder företagets arbete med CSR till stärkta relationer med dess intressenter. De fann även att 

företag som är framgångsrika inom CSR hade lättare att skapa tillförsel av externt kapital. 

’VD:n har ordet’ är den mest lästa delen i årsredovisningar (Henderson, 2004) samtidigt som 

företagen har många anledningar till att signalera bilden av ett gediget och ambitiöst CSR-

arbete. Vi vill därför undersöka ifall CSR-begrepp lyfts fram för att flytta fokus från svaga 

resultat. Den första hypotesen som testas är om EBT-marginalen har ett negativt samband 

med användningen av CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’. 
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H1. Det finns ett negativt linjärt samband mellan användningen av CSR-begrepp i ’VD:n har 

ordet’ och företagens EBT-marginal. 

 

2.2.2 Ju fler CSR-begrepp desto färre resultatbegrepp 

’VD:n har ordet’ är generellt ett kort avsnitt i årsredovisningen. Den verkställande direktören 

och vederbörandes medskribenter tvingas därför prioritera vilka ämnen som ska tas upp i 

denna del. Clatworthy och Jones (2006) lyckades hitta särskiljande karaktärer mellan 

lönsamma och olönsamma företag gällande vad som togs upp i ’VD:n har ordet’. Det visade 

sig alltså att det går att finna mönster i dessa narrativa delar av årsredovisningar. Vi förväntar 

oss att företag som har en låg grad av resultatbegrepp i sitt ’VD:n har ordet’ istället lyfter fram 

CSR.     

 

H2. Det finns ett negativt linjärt samband mellan användningen av begrepp kopplade till 

resultat och användningen av CSR-begrepp. 

 

2.2.3 Ökad användning av CSR-begrepp 

Tengblad och Ohlsson (2009) studerade bland annat omfattningen av begrepp kopplade till 

CSR och hållbarhet i ’VD:n har ordet’ från femton olika svenska företag. De fann en markant 

ökning av begreppsanvändningen mellan år 1991 och 2001. En möjlig förklaring till detta går 

att finna i den institutionella teorin. Denna teori förklarar att organisationer tar efter andra 

organisationers sätt att agera. Ökningen går också i linje med Gonzáles-Rodríguez, Díaz-

Fernández och Simonetti (2015) forskning som påstår att ämnet CSR har fått en mer 

framträdande roll i samhället sedan inledningen av 1990-talet. CSR tycks vara en viktig del i 

organisationernas legitimitetsskapande processer. Denna hypotes prövar om utveckling har 

fortsatt på liknande sätt i ’VD:n har ordet’ mellan åren 2006 och 2015 bland företagen på 

OMXS30. 

 

H3. Det har skett en ökning av användandet av CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’ mellan åren 

2006 och 2015.   

  

2.2.4 Minskad användning av resultatbegrepp 

Om hypotes 3 stämmer kan man anta att ökningen av CSR-begrepp har skett på bekostnad av 

andra ämnen. Denna hypotes testar om resultatbegrepp har minskat i användning. 

 

H4. Det har skett en minskning av användandet av resultatbegrepp i ”VD:n har ordet” 

mellan åren 2006 och 2015. 
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3 Metod 
Metodkapitlet ger läsaren en beskrivning av vald forskningsansats och metod. I detta avsnitt 

presenteras även processen av hur datainsamlingen och analysen genomförts. Kvaliteten på 

studien diskuteras utifrån element så som validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Forskningsansats 

För att besvara studiens frågeställningar har vi fördjupat oss i etablerade teorier och tidigare 

studier, för att sedan utveckla ett antal hypoteser som vidare ska testas. Detta arbetssätt utgör 

grunderna i den deduktiva forskningsansatsen. Hypoteser om användning och förändring av 

begreppsanvändningen i svenska företags ’VD:n har ordet’ ska undersökas i en kvantitativ 

innehållsanalys. Hypoteserna kommer vidare genom ett statistisk test bekräftas eller förkastas, 

och därefter tolkas genom relevanta teorier.  

 

3.2 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2011) lyfter fram att det förekommer två olika forskningsstrategier: 

kvalitativ och kvantitativ. De definierar begreppet forskningsstrategi som en allmän inriktning 

för forskningens genomförande. Den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar vanligtvis på 

text istället för kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2011). Denna 

strategi används ofta för att förstå ett undersökningsobjekt. Som kontrast till den kvalitativa 

forskningsstrategin finns den kvantitativ, som istället används för att förklara undersökta 

objekt.       

 

Den kvantitativa forskningsmetoden kan ses som en linjär process som går från teori till 

slutsats (Bryman & Bell 2011). En viktig del i denna process är att finna indikatorer för att 

mäta verkligheten. Dessa indikatorer kan till exempel utformas av strukturerade intervjuer, 

officiell statistik och genom innehållsanalys (ibid). Indikatorerna används för att testa 

hypoteser, vilka har formulerats utifrån teorier.        

 

Studien får ett kvantitativt tillvägagångssätt då vi omvandlat det textuella innehållet i ett stort 

antal dokument till mätbara data. Mer specifikt har frekvensen av samtliga förekommande ord 

räknats, med hjälp av ett mjukvarusystem. Fördelen med detta var att vi kunde undersöka 

statistiskt hur användningen av vissa begrepp såg ut och har utvecklats. Bryman och Bell 

(2013) belyser att den kvantitativa forskningsmetodens primära syfte är att mäta kausalitet. 

Detta betyder att man undersöker olika variablers samband, i syfte att göra generaliseringar. I 

denna studie undersöktes bland annat det kausala sambandet mellan användningen av CSR-

begrepp i ’VD:n har ordet’ och företagens vinstmarginal. 

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urval 

De företag vars årsredovisningar som studerades i denna undersökning var samtliga företag 

listade på OMXS30 (se Bilaga 1) i början av 2017. OMXS30 är en lista över de mest omsatta 

aktierna på Stockholmsbörsen. Det visade sig att i stort sett samtliga företag som ligger på 

listan har använt sig av den frivilliga kommunikationskanalen ’VD:n har ordet’ mellan åren 

2006 och 2015. Det enda undantaget var TELE2 som år 2008, 2009 samt 2010 saknade 
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avsnittet i sina årsredovisningar. Det bör även tilläggas att Atlas Copco har två aktier listade 

på OMXS30. Följaktligen representerar listan 29 företag, som stod för denna studies urval. 

 

Finansbolag skiljer sig per definition från övriga företag. Detta gestaltar sig bland annat i 

resultaträkningarna, där finansbolag redovisar en i stort sett obefintlig omsättning. 

Följaktligen saknades möjligheten att beräkna EBT-marginalen på dessa företag. Därför 

eliminerades finansbolagen från regressionen där EBT-marginalen krävdes. 

 

3.3.2 Dataunderlag 

Primär- och sekundärdata skiljer sig så till vida att den förstnämnda är insamlad av aktuell 

studies forskare (Bryman & Bell, 2011). Sekundärdata är istället data där forskaren inte varit 

involverad i insamlingsprocessen. Genom att använda redan existerande data kan forskaren 

spara tid och resurser, samtidigt som de tillåts fokusera mer på analysen av datan (ibid).      

 

Då årsredovisningar är utformade av respektive företag ses studiens data som sekundärdata. 

Dokumenten för innehållsanalysen samlades in manuellt från respektive företags 

årsredovisningar. Årsredovisningarna inhämtades från företagens officiella webbplats. Ur 

årsredovisningarna extraherades endast de sidor innehållande ’VD:n har ordet’.  

 

3.3.3 Text Mining 

Text mining är en metod besläktad med data mining (Gaikwad, Chaugule, & Patil, 2014). 

Data mining-tekniker används för att extrahera användbar information från olika strukturerade 

databaser. Försök att använda data mining-tekniker på ostrukturerade textdokument har varit 

misslyckade, så därför har tekniken text mining bringats till existens (ibid). 

 

Uppmärksamheten kring text mining har på senare tid ökat på grund av de stora mängder av 

textdata som skapats på sociala medier, webbplatser och andra informationsintensiva 

applikationer (Aggarwal & Zhai, 2012). Ofta är textdokument av dessa slag ostrukturerade, 

vilket har lett till ett stort behov av att ta fram metoder och algoritmer för att analysera 

innehållet i ostrukturerad textdata. Huvudintentionen med text mining är att identifiera och 

analysera mönster, såsom trender och avvikelser (ibid). Begreppet text mining syftar alltså till 

processen att utvinna intressanta och icke-triviala mönster ur ostrukturerade textdokument. 

 

Text mining-processen inledes med att vi tog fram en samling textdokument. Därefter 

förbehandlas text mining-systemet dokumenten, genom att bland annat sortera bort 

specialtecken och stoppord (Vijayarani, Ilamathi & Nithya, 2015). Stoppord är en division av 

naturligt språk som representerar betydelsefattiga ord. Orsaken till att dessa ord tas bort är att 

de inte anses tillföra någon betydelse för analysen (ibid). Några vanliga exempel på stoppord 

är ”en”, ”att” och ”är”. 

 

Den klassiska metoden för att avlägsna stoppord är att använda en fördefinierad lista med ofta 

förekommande stoppord, och helt enkelt radera dessa från dokumenten. Denna metod 

användes i studien. Mer specifikt nyttjade vi en lista (se Bilaga 2) som finns i paket ”tm” i R. 

Efter förbehandlingsprocessen går dokumenten igenom analysfasen. Det finns en rad olika 

analysmetoder tillgängliga, beroende på målet med analysen. Två vanliga metoder är 

’begreppsbaserad metod’ och ’frasbaserad metod’. I den begreppsbaserade metoden 

analyseras dokument utifrån begrepp och i den frasbaserade utgår analysen från fraser. I 

denna studie använde vi den begreppsbaserade metoden. Begrepp är ord i texten med en 
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semantisk mening. De problem som kan uppstå vid användning av denna metod är polysemi 

(mångtydlighet) och synonymi (flera olika ord betecknar samma sak) (Gaikwad, Chaugule, & 

Patil, 2014). 

 

I denna studie applicerades text mining-tekniker på en samling dokument innehållande 

avsnittet ’VD:n har ordet’ i årsredovisningar. Vi utgick från en longitudinell design, då vi 

samlade in och analyserade dokument från årsredovisningar tio år tillbaka i tiden.  

 

Vi använde programspråket R för att programmera text mining-verktyget. Mer specifikt 

nyttjade vi paketet ”tm”, som grundades av Feinerer vid Vienna University of Economics and 

Business (R-project.org). Paketet ”tm” tillhandahåller bland annat funktionalitet för 

förbehandling av textdokument och text mining-analys.  

 

I paketet ”tm” finns, som nämndes tidigare, en lista med stoppord som användes vid 

förbehandlingen av dokumenten. Därefter togs siffror, specialtecken och punkter bort. 

Resultatet från text mining-processen blev en ’Document Term Matrix’. Detta är en matris 

som beskriver frekvensen av ord som förekommer i en lista med de olika dokumenten. En rad 

i matrisen motsvarar ett dokument samtidigt som en kolumn motsvarar ett begrepp. Värdena i 

cellerna motsvarar följaktligen antal gång ett visst begrepp förekommer i ett dokument. 

 

 
Figur 2. Dokument term matrix (struktur) 

 

3.3.4 Definition av variabler 

3.3.4.1 EBT-marginal 

För att mäta företagens vinstmarginal användes EBT-marginalen. EBT är en förkortning av 

Earnings Before Tax. EBT-marginalen är ett företags resultat före skatt i procent av den totala 

omsättningen. Ju högre EBT-marginal ett företag uppvisar desto mer lönsamt anses företaget 

vara. Formeln för att räkna ut EBT-marginalen är alltså följande:  

 

 
 

I studien användes data från både Börsdata (2017) och företagens årsredovisningar för att 

räkna ut EBT-marginalen. Börsdata var den primära källan för insamlingen. Enstaka 

årsredovisningar togs till bruk när enstaka datapunkter saknades på Börsdata. Variablerna 

”resultat före skatt” och ”omsättning” sammanställdes i ett Excel-dokument, vilket låg till 

grund för dataanalysen i R.  

 

I studiens insamlade EBT-data förekom ett antal extremvärden, som fortsatt benämns 

utliggare. Till exempel redovisade Fingerprint Cards en EBT-marginal på -370% år 2012. 
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Enligt Lind, Marchal och Wathen (2015) är en utliggare ett värde som är inkonsekvent med 

den övriga datan. Statistiskt definieras de som värden större än 1,5 kvartilavstånd över tredje 

kvartilen och mindre än 1,5 kvartilavstånd under den första kvartilen (ibid). De observationer 

med en EBT-marginal klassad som utliggare exkluderades i den första regressionen. 

 

3.3.4.2 CSR-begrepp 

För att undersöka hur frekvent företagen skrev om CSR i sina ’VD:n har ordet’ valdes ett 

antal ord kopplade till ämnet. Då det inte finns någon vedertagen lista med CSR-begrepp, 

valde vi godtyckligt ut ett antal begrepp förknippade med CSR. Orden som i studien 

sammankopplas med CSR och som ligger till grund för analysen är följande: 
 

Tabell 1. CSR-begrepp 

 
 

Dessa ord räknades genom tillämpning text mining-tekniker och aggregerades sedan. 

Resultatet av denna process blev antalet förekomster av CSR-relaterade begrepp för varje 

’VD:n har ordet’. Denna variabel användes i regressionerna för hypotes 1 och 2 som kvot i 

förhållande till totalt antal begrepp i dokumentet (frånräknat stoppord). För hypotes 3 och 4 

angavs variabeln istället i antal. 

 

3.3.4.3 Resultatbegrepp 

På liknande sätt som CSR-begreppen valdes ut gjordes urvalet för begreppen kopplade till 

resultat. De ord som representerar resultatbegrepp i studien är följande: 
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Tabell 2. Resultatbegrepp 

 
 

På samma sätt som CSR-begreppen beräknades resultatbegreppen som en kvot av totalt antal 

begrepp i ’VD:n har ordet’ för hypotes 2. I studiens sista hypotes uppträdde variabeln däremot 

i form av antalet ord. 

 

3.4 Dataanalys 

3.4.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en metod där man analyserar texter och dokument med ändamål att 

kvantifiera innehåll i form av begrepp på ett systematiskt och replikerbart sätt (Bryman & 

Bell, 2011). Det är en flexibel metod som kan appliceras på en rad olika typer av dokument 

(ibid). Metoden har brukats i mer än 60 år, och är idag väletablerat inom en rad olika 

forskningsområden (Krippendorff, 2013). 

 

Tidigare utfördes innehållsanalyser ofta manuellt (Bryman & Bell, 2011). Den växande 

tillgängligheten av elektroniska dokument har öppnat upp för datorstödd analys av dokument. 

Datorstödd innehållsanalys definieras som användningen av mjukvarusystem för att underlätta 

analyser av textuella data. Till skillnad från manuell innehållsanalys, där kodare tvingas 

bearbeta texten, kan en datorstödd innehållsanalys automatiskt analysera stora mängder text 

(ibid).  

 

Elo och Kyngäs (2008) påpekar att innehållsanalys kan utföras på antingen ett kvalitativt eller 

kvantitativt sätt. I denna studie har en kvantitativ datorstödd innehållsanalys tillämpats på 

’VD:n har ordet’ från ett antal svenska företag. Målet med denna innehållsanalys var bland 

annat att få en bild av i vilken omfattning begrepp kopplade till hållbarhet och CSR används i 

detta avsnitt. 

 

3.4.2 Regressions- och korrelationsanalys 

Denna studie använde linjär regression för att undersöka sambandet mellan de olika 

variablerna. Linjär regression är en vanligt förekommande metod för att mäta sambandet 

mellan en beroende och en oberoende variabel (Lind, Marchal, & Waten, 2015). 

Regressionsanalysen kan även ge en indikator på sambandets riktning (ibid).  

 

Korrelationsanalyser används för att ta fram ett kvantitativt mått på styrkan av förhållandet 

mellan två variabler (Lind, Marchal, & Waten, 2015). Korrelationsanalys är ett samlingsnamn 
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på olika tekniker för att mäta detta samband. För att statistiskt undersöka studiens variabler 

användes programmeringsspråket R. Data hämtades från en Excel-fil där vi lagrat det 

insamlade materialen. 

3.4.2.1 P-värde 

För att testa studiens hypoteser började vi med att pröva nollhypotesen för respektive 

antagande. Vi använde linjär regression för att testa om det fanns ett signifikant samband 

mellan variablerna i denna studie. Funktionen för linjär regression, ”lm”, i R skapar per 

automatik ett F-test för regressionen. Testet undersöker hur väl datan passar en linjär modell. 

Studiens signifikansnivå sattes till 0,05. P-värdet var alltså tvunget att understiga denna nivå 

för att nollhypotesen skulle kunna förkastas. 

 

3.4.2.2 Pearsons korrelationskoefficient 

Pearsons korrelationskoefficient, eller Pearsons r, är ett mått på styrkan av relationen mellan 

två dataserier (Lind, Marchal, & Waten, 2015). Värdet på Pearsons r kan röra sig mellan -1,00 

och 1,00. En korrelationskoefficient på -1,00 betyder perfekt negativ korrelation samtidigt 

som en korrelationskoefficient på 1,00 står för fullständigt positiv korrelation. En perfekt 

korrelation betyder att när den ena variabeln ökar, stiger den andra variabeln med exakt 

samma värde (Bryman & Bell, 2011). Ju närmare värdet är 0, desto svagare är förhållandet 

mellan de olika variablerna. När variablerna helt saknar relation till varandra blir därför värdet 

på Pearsons korrelationskoefficient 0 (Lind, Marchal, & Waten, 2015). 

 

3.4.2.3 Determinationskoefficienten 

Determinationskoefficienten, eller R2, får man fram genom att kvadrera Pearsons r. Detta 

värde beskriver hur mycket variationen i den ena variabeln styrs av den andra variabeln 

(Bryman & Bell, 2011). Genom att multiplicera r2 med 100 får man fram samma värde i 

procent. 

 

3.5 Metoddiskussion 

3.5.1 Validitet 

Validitet refererar till frågan om en indikator som ska mäta ett koncept verkligen mäter detta 

på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2011). Ju mer det på förhand avsedda mätobjektet 

stämmer överens med det faktiska mätobjektet, desto högre validitet uppnås. Validitet blir 

oftast beaktat utifrån två olika dimensioner; inre samt yttre validitet. I vår kvantitativa 

innehållsanalys har vi godtyckligt valt ut ett antal begrepp som är kopplade till CSR samt 

resultatbegrepp för att sedan mäta begreppens frekvens i de narrativa delarna av 

årsredovisningarna. Samma begrepp mättes på alla årsredovisningar som undersöktes från 

företagen. Det går att diskutera huruvida dessa ordsamlingar mäter koncepten eller ej.    

 

I den inre validiteten behandlas även kommunikativ validitet som upplyses när studier med 

kvantitativ inriktning utförs. Kommunikativ validitet innebär att forskningen ska innehålla 

givande metodbeskrivningar och bortfallsanalyser för att forskningen ska klassas som giltig 

och trovärdig (Malterud, 2009). En metodbeskrivning har utförligt förklarats under 

metodkapitlet för att göra denna forskning giltig och trovärdig. 

 



 

- 16 - 

Den yttre validiteten innebär att samla in korrekt information efter att det bestämts vad som 

ska mätas. Inget osynligt bortfall får då finnas i den data som har samlats in. I vår studie 

sorterades vissa värden för EBT-marginal bort. Företag med till huvudsak finansiell 

verksamhet utelämnades, då det inte går att jämföra vinstmarginalen på ett enhetligt sätt med 

de övriga företagen.  

 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet kan även förklaras som tillförlitlighet. Med tillförlitlighet menas att 

undersökningen som har genomförts måste gå att lita på, resultatet ska alltså återspegla de 

undersökta objekten. Undersökningen får inte vara förknippad med mätfel och måste vara 

genomförd på ett trovärdigt sätt som väcker tillit hos läsaren (Jacobsen, 2002). I vår 

kvantitativa innehållsanalys har vi applicerat text mining, som används för att uthämta 

användbar information i dokumenten som undersökts. 

 

Begreppet reliabilitet handlar om överstämmelsen, följdriktigheten och pålitligheten hos ett 

mått på ett begrepp. För att kontrollera om ett mått är reliabelt utgår man oftast från tre viktiga 

faktorer: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013). 

Stabilitet säkerställdes i studien genom ett F-test på hypoteserna. Intern reliabilitet syftar till 

att resultaten ska vara oberoende av personen som utför testet. Extern reliabilitet handlar om 

att resultatet ska vara konstant vid upprepade mätningar (Bryman & Bell, 2011). Genom att 

använda text mining, för att räkna ord, säkerställdes den interna och externa reliabiliteten i 

studien. Interbedömarreliabiliteten, som säkerställer konsekvens över tid, främjades också av 

metoden text mining.     
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av studiens empiriska undersökning. Resultatet av 

regressionsanalyserna samt hypotestesterna presenteras och analyseras utifrån tidigare 

nämnda teorier. Samtliga resultat är baserade på modeller skapade i programspråket R. 

 

4.1 Hypotes 1 

 

H1. Det finns ett negativt linjärt samband mellan användningen av CSR-begrepp i ’VD:n har 

ordet’ och företagets EBT-marginal. 

 

Clatworthy och Jones (2006) undersökte i sin studie hur finansiellt resultat påverkar det 

textuella innehållet i avsnittet ’ordförandes uttalande’, vilket är ett nära besläktat avsnitt med 

’VD:n har ordet’ i årsredovisningar. De fann bland annat att lönsamma företag tenderade att 

framhäva finansiella indikatorer och ha fler kvantitativa referenser. Samtidigt visade det sig 

att olönsamma företag fokuserar mindre på verksamhetens prestation och mer på dess framtid.  

 

Ett svagt finansiellt resultat borde kunna försämra och skada intressenternas förtroende till 

företaget. Detta skulle ge den verkställande direktören motiv att lyfta fram positiva aspekter, 

så som socialt ansvarstagande, i ’VD:n har ordet’. Den första hypotesen testade om svenska 

företag lyfter fram CSR i ’VD:n har ordet’ då de uppvisar svaga resultat och vice versa. 

Sambandet undersöktes genom att räkna ord kopplade till CSR i ’VD:n har ordet’ och jämföra 

detta med EBT-marginalen. 

 
Tabell 3. Regression av EBT-marginal och kvoten av CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’ 

 
 

I Tabell 3 ovan presenteras resultatet av regressions- och korrelationsanalyserna, med EBT-

marginal som den oberoende variabeln och kvoten av CSR-begrepp som den beroende. Totalt 

återstod 212 årsredovisningar efter utsortering av investmentbolag, banker och förekommande 

extremvärden av EBT-marginaler.           
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Beträffande CSR-begrepp finner vi inget signifikant samband med EBT-marginal. Samtliga år 

i undersökningen visade högre p-värde än 0,05, vilket är studiens signifikansnivå. År 2012 låg 

p-värdet på 0,88. Detta indikerar att det till 88% säkerhet inte finns något samband mellan de 

två jämförda variablerna.  

 

Tittar man på determinationskoefficienten syns det att förhållandet mellan CSR-begrepp och 

EBT-marginal är svagt. Det högsta r2-värdet som uppmättes var 0,089, vilket fortfarande 

betyder att sambandet är lågt. 

 

Regressions- och korrelationsanalysernas resultat visar att relationen mellan ordfrekvensen av 

CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’ och företagets EBT-marginal genererar varierande p-värde 

under det uppmätta tioårsintervallet. Sammantaget kan det konstateras att det inte finns något 

negativt linjärt samband mellan företagens EBT-marginal och användningen av CSR-begrepp 

i ’VD:n har ordet’. 

 

Trots att det inte fanns ett linjärt samband mellan de två variablerna, kan man i Graf 1 urskilja 

att det finns företag med låg EBT-marginal som betonar CSR i sitt ’VD:n har ordet’. Ett 

tydligt exempel på detta går att lägga märke till i grafen för år 2015. Likväl går det att skönja 

ett mönster där företag som redovisar en högre EBT-marginal har en lägre grad av CSR-

begrepp i sina ’VD:n har ordet’ avsnitt.     

 

Hypotes 1 kan dock inte accepteras eftersom analysen inte visar statistisk signifikans. Hypotes 

1 förkastas således. 
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Graf 1. Samband mellan EBT-marginal och CSR-begrepp i 'VD:n har ordet' 
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4.2 Hypotes 2 

 

H2. Det finns ett negativt linjärt samband mellan användningen av begrepp kopplade till 

resultat och användningen av CSR-begrepp. 

 

Gatti och Seele (2015) jämförde landsspecifika skillnader gällande CSR genom att studera 

’VD:n har ordet’ från företag i Asien, Europa och USA. De belyser i sin studie att CSR-

aktiviteter har en positiv påverkan på intressenternas attityd gentemot företaget. Att belysa 

arbetet med CSR i ’VD:n har ordet’ kan därför användas för att bevara och stärka företagets 

image och rykte. Enligt intressentteorin är detta en avgörande faktor, då ett företag inte kan 

existera isolerat från sin omgivning (ibid).      

 

Som nämndes i ovanstående avsnitt, för hypotes 1, framhäver lönsamma företag begrepp 

kopplade till finansiellt resultat. Studiens andra hypotes testade ifall företag som har en låg 

grad av resultatbegrepp istället lyfter fram begrepp kopplade till CSR. 

 
Tabell 4. Regression av kvoten CSR- och resultatbegrepp i ’VD:n har ordet’ 

 
 

Resultatet från regressions- och korrelationsanalyserna för hypotes 2 presenteras i Tabell 4 

ovan. I modellen är kvoten CSR-begrepp den oberoende variabeln och resultatbegrepp den 

beroende. Sambanden visas även i Graf 2. 

 

Även i denna analys är p-värdet generellt betydligt högre än signifikansnivån på 0,05. År 

2014 uppmättes testets lägsta p-värde 0,0591, medan det högsta värdet 0,9292 noterades år 

2010. Vad gäller Pearsons r visas låga värden, vilket indikerar ett lågt samband. Tilläggas bör 

att åtta av tio Pearsons r var negativa, om även i låg grad.  

 

Determinationskoefficienten för relationen mellan CSR- och resultatbegrepp är överlag i stort 

sett obetydlig. Det högsta r2- värdet som noterades var 0,1463 år 2014 vilket i sammanhanget 

fortfarande kan anses som ett mycket lågt värde. Här förklarar alltså den oberoende variabeln 

variationen i den beroende variabeln med endast 14,63%.         
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Den andra hypotesen förkastas eftersom p-värdet i testet inte når uppsatt signifikansnivå. 

 

 
Graf 2. Samband mellan CSR- och resultatbegrepp i 'VD:n har ordet' 

 

 

4.3 Hypotes 3 

 

H3. Det har skett en ökning av användandet av CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’ mellan åren 

2006 och 2015. 

 

I Gonzaález-Rodráguez, Dáz-Fernández och Simonetti (2015) studie poängteras det hur CSR-

användningen sedan inledningen av 1990-talet fått en allt mer central roll i den allmänna 

debatten.  Enligt legitimitetsteorin finns det ett socialt kontrakt mellan varje företag och 

samhällets aktörer. Företagen måste se till att de operera inom de normer och regler som 

samhället utformat. Håller sig företagen inom ramarna erhålls licens att fortsätta sin 

verksamhet. Enligt Deegan och Unerman (2011) kan ett företag drabbas hårt om de av 

samhället uppfattas verka utanför samhällets normer. Bland annat kan organisationen 

vidkänna legala restriktioner, försvagad efterfrågan och minskad tillförsel av externt kapital.    

 

I studiens tredje hypotes testades om användningen av CSR-begrepp i kapitlet ’VD:n har 

ordet’ har ökat mellan åren 2006 – 2015. 



 

- 22 - 

 
Tabell 5. Regression av CSR-begreppens ökning över tid 

 
 

Resultatet av den tredje regressionsanalysen visas i Tabell 5. Här åskådliggörs att förekomsten 

av CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’ har ökat mellan åren 2006 och 2015. P-värdet ligger på 

0,0015 och understiger därför signifikansnivån på 0,05. Det finns alltså ett samband mellan 

tid och antal CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’.  

 

Tengblad och Ohlsson (2009) utförde en liknande studie med likartat resultat.  De undersökte 

svenska ’VD:n har ordet’ från 1981, 1991 och 2001. I den sista mätperioden fann de en 

markant ökning av CSR-begrepp i dokumenten. Resultatet av det tredje hypotestestet visar att 

användningen av CSR-begrepp fortsatt ökar i avsnittet ’VD:n har ordet’. 

 

Regressionsanalysen för hypotesen visar att det existerar ett positivt linjärt samband mellan 

antal år efter 2006 och antal CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’. Regressionens 

determinationskoefficient demonstrerar att variationen för den beroende variabeln förklaras 

till 74% av regressionslinjen. Denna linje visar att användningen av CSR-begrepp ökar med 

drygt 10 ord per år.            

 

I Graf 3 ser man en markant ökning av CSR-begrepp från och med år 2010. Där går det också 

att utläsa att antalet begrepp har ökat i sju fall av tio. De år där ordfrekvensen har gått ner har 

nedgången varit marginell.  

 

Sammantaget kan hypotes 3 accepteras eftersom sambandet mellan antalet CSR-begrepp och 

antal år efter 2006 är statistiskt signifikant.     
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Graf 3. Ökning av antal CSR-begrepp i 'VD:n har ordet' 

 

4.4 Hypotes 4 

 

H4. Det har skett en minskning av användandet av resultatbegrepp i ”VD:n har ordet” 

mellan åren 2006 och 2015. 

 

Studiens sista hypotes testade om användningen av resultatbegrepp i den narrativa delen 

’VD:n har ordet’ har minskat mellan åren 2006 och 2015. Detta gjordes genom att aggregera 

ihop antalet resultatbegrepp för samtliga företag på OMXS30.  

 

Då hypotes 3 visade att användningen av CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’ har ökat kraftigt 

sedan år 2006 är det ett rimligt antagande att andra ämnesområden har tonats ner. Målet med 

denna hypotesbildning var att bevisa att förekomsten av resultatbegrepp har minskat under 

samma tidsperiod. 

        
Tabell 6. Regression av resultatbegreppens minskning över tid 
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I ovanstående tabell (Tabell 6) åskådliggörs resultatet av studiens fjärde regressionsanalys. 

Denna modell representerar minskningen av resultatbegrepp i svenska företags ’VD:n har 

ordet’ mellan åren 2006 och 2015. P-värdet överstiger studiens signifikansnivå, vilket betyder 

att det inte finns ett signifikant linjärt samband. Determinationskoefficient i ovanstående 

modell beskriver att regressionslinjen endast till 18% beskriver minskningen av 

resultatbegrepp.         

 

Även om inte sambandet kan beskrivas genom en linjär modell, ser man både på beta-värdet 

och i Graf 4 att användningen har minskat. År 2006 nämndes resultatbegrepp i undersökta 

’VD:n har ordet’ närapå 450 gånger. Tio år senare har ordfrekvensen sjunkit till knappt 375 

stycken. I Graf 4 går även att utläsa en kraftig minskning mellan år 2007 och 2008. En möjlig 

förklaring till detta kan vara det turbulenta finansiella klimat som rådde under tidsperioden.  

 

Sammanfattningsvis kan hypotes 4 inte accepteras eftersom det saknas signifikans under det 

undersökta tidsintervallet. Hypotes 4 är alltså förkastad. 

 

 
Graf 4. Minskning av resultatbegrepp i 'VD:n har ordet' 
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5 Avslutning 
I uppsatsens sista kapitel sammanförs de slutsatser som studien slutligen mynnat ut i. Vidare 

presenteras studiens teoretiska respektive praktiska bidrag. Avslutningsvis kommer förslag till 

framtida forskning att föreslås.     

 

5.1 Slutsats 

Studien undersökte det narrativa avsnittet ’VD:n har ordet’ i svenska företags 

årsredovisningar genom text mining-tekniker. Det analyserades om frekvensen av CSR-

begrepp i avsnittet var kopplat till företagets finansiella resultat. Vi lyckades inte finna något 

generellt samband mellan dessa två variabler. Det finns alltså inget som tyder på att företag 

som redovisar en låg vinstmarginal försöker bibehålla legitimitet genom att signalera bilden 

av det goda företaget i ’VD:n har ordet’.  

 

Vidare undersöktes om företag som lyfte fram CSR i sina ’VD:n har ordet’ har ett lägre antal 

begrepp kopplade till resultat. Genom en regressionsanalys kunde det konstateras att det inte 

fanns ett linjärt samband mellan dessa begreppsanvändningar.   

 

Studien analyserade även om förekomsten av CSR-begrepp på ett generellt plan har ökat i 

’VD:n har ordet’ mellan åren 2006 och 2015. Resultatet av regressionsanalysen visade att ord 

kopplade till CSR har ökat under den undersökta tidsperioden. Det tycks ha blivit ett 

institutionaliserat ämne i den narrativa delen av företagets årsredovisning. Den ökade 

användningen av CSR-begrepp förefaller också ha betydelse för relationen mellan företaget 

och dess intressenter.    

 

Avslutningsvis tittade vi på om resultatbegrepp har minskat i frekvens under samma 

tidsperiod. Vi fann inget statistiskt stöd för att reduktionen skett linjärt. Däremot kunde vi 

konstatera att begreppen förekommer i en allt lägre grad idag jämfört med tio år tillbaka i 

tiden. Företagen verkar på så sätt ha bytt riktning angående vad som signaleras ut till 

intressenterna för att tillgodose deras krav och förväntningar.       

 

5.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Tre av fyra hypoteser kunde inte accepteras, då testerna inte visade på statistisk signifikans. 

Hypotes 3, att det skett en ökning av CSR-begrepp mellan åren 2006 och 2015 kunde dock 

accepteras. Föregående forskning inom området visar också att CSR-begrepp tidigare har ökat 

i ’VD:n har ordet’. Denna studie bidrar med praktisk kunskap om att ordfrekvensen har 

fortsatt öka i det narrativa kapitlet.      

 

5.3 Framtida studier 

Fortsatt forskning inom området bör undersöka sambandet mellan förekomsten av CSR-

begrepp i ’VD:n har ordet’ och fler nyckeltal. Till exempel skulle det vara intressant att 

undersöka relationen till företagens kapitalkostnad. Då företag som förknippas med ett 

framgångsrikt CSR-arbete har lättare att attrahera externt kapital, tordes företagen vara 

intresserade av att lyfta fram CSR i ’VD:n har ordet’. Detta då denna narrativa del har visats 

sig vara en viktig kommunikationskanal till företagets intressenter.  
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Förslag till vidare forskning kan även innebära att urvalet utvidgas till fler företag. Det hade 

varit intressant att se om ökningen av CSR-begrepp i ’VD:n har ordet’ skett globalt, eller om 

vissa länder är mer framstående. I denna studie har endast stora företag undersökts. Vi finner 

det intressant att även undersöka om det föreligger en skillnad i begreppsanvändningen 

mellan stora och små bolag.      
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