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Abstract 
 
We have examined two different approaches by which Scandinavian Airlines 
System’s (SAS) annual reports can be studied; it can either be described by text or by 
numerical data. Furthermore, we have researched which of these approaches that will 
present the most useful information to an external investor. In this study, a method of 
analysis called Content Analysis has been used along with keywords in order to 
analyze numbers and statistics in the annual report. Similarly, a section of the annual 
report, President’s Comments, is the underlying foundation for our text analysis. Our 
purpose with the thesis is to create new knowledge regarding how annual reports can 
be used by external investors. More specifically, we emphasize how annual reports 
reflect a company’s situation from several different perspectives.  
 
The study is based on both a qualitative and a quantitative method due to the fact that 
the thesis is divided into both analyzing numerical data as well as interpreting written 
text. In addition, we have chosen to use abductive reasoning as a method of analysis, 
which implies that theory and empirical data have been created through a reciprocal 
action. Only secondary data has been used in order to study SAS annual reports 
between the year of 1992 and 2008. 
 
We have reached the conclusion that the best way for an external investor to 
understand a company’s situation is to implement an analysis that combines several 
different methods. This will include key figures and keywords that serve as indicators, 
whereas interpretation of the written text results in a deeper understanding of a 
problem. Further, we have also discovered that an annual report not always 
corresponds correctly to a company’s situation. This is due to the fact that numerical 
numbers merely serve as indications that problems may exist, but do not reveal the 
underlying reasons for the problems. In addition, a written text is often subjective and 
depends on a reader’s ability to analyze it, which can make it harder to obtain a valid 
picture of the company’s situation. 
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II 
 

Sammanfattning 
 
Vi har undersökt hur Scandinavian Airlines Systems (SAS) årsredovisningar kan 
studeras utifrån ord respektive siffror och vilket av de två som ger bäst information 
för en extern intressent. Vidare har vi studerat hur väl redovisningen överrensstämmer 
med företagets situation. I studien har nyckeltal och analysmetoden Content analysis 
använts för att studera siffror i årsredovisningen, medans stycket ”VD har ordet” står 
till grund för analysen av text. Vårt syfte med uppsatsen är att bidra med kunskap om 
hur årsredovisningar kan användas av externa intressenter, det vill säga hur 
årsredovisningar kan belysa ett företags situation utifrån olika perspektiv. 
 
Studien bygger på både en kvalitativ och en kvantitativ metod på grund av uppsatsens 
uppdelning mellan att studera siffror samt tolka text. Vidare har en abduktiv process 
använts, det vill säga att teori och empiri har skapats i växelverkan. Endast 
sekundärdata har använts då vi har studerat SAS årsredovisningar mellan år 1992 till 
år 2008. 
 
Vi har i studien kommit fram till att det bästa sättet för en extern intressent att förstå 
ett företags situation är att utföra en analys som kombinerar flera olika metoder, där 
nyckeltal och nyckelord fungerar som indikatorer medans tolkning av text ger en 
djupare förståelse för företaget. Vi har även funnit att redovisningen inte alltid 
stämmer överrens med företagets situation. Detta beror på att siffror endast ger 
indikationer på problem men inte visar orsakerna till dessa.  Ytterligare är en text ofta 
subjektiv och beror även på läsarens tolkningsförmåga av den, vilket gör det svårare 
att få en korrekt bild av företagets situation. 
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1. Inledning 
Kapitlet beskriver inledningsvis problemet mellan vad företag redovisar och deras faktiska 
ekonomiska situation. Vidare diskuteras vikten av väl uppdaterad information för ett företags 

externa intressenter och i fall årsredovisning kan analyseras på alternativa sätt, för att 

tillägna sig en större förståelse för företagets situation. Slutligen definieras studiens 

problemformulering och syfte. 

  

1.1 Problembakgrund 
 
Under hösten 2008 spred sig en kris i USA som sedermera även fått fäste i övriga världen och 
som bland annat påverkat finanssektorn hårt. Konsekvenserna av krisen har varit enorma och 
flertalet stora banker har gått i konkurs, men även vanliga företag har blivit hårt drabbade. 
Efterfrågan på företags produkter har i vissa fall drastiskt minskat, vilket fått till följd att en 
del företag hamnat i svåra ekonomiska situationer. 
 
Förutom omvärldsfaktorer, såsom en finanskris, påverkas företagets nuvarande situation och 
utvecklingsskede även av olika cykler, som exempelvis konjunkturcykler. Omvärldsfaktorer 
tillsammans med cykler är alltså faktorer som påverkar ett företag och leder till förändringar. 
Dessa förändringar sker genom implementering av nya strategier, för att ge företag 
förutsättning att även i framtiden uppnå sina mål (Samuelsson 2004). 
 
För ett företags externa intressenter, som exempelvis aktieägare, kan det vara svårt att i tid 
upptäcka missförhållanden, såsom minskad efterfrågan och finansiella problem, i ett företag. 
Det kan även vara svårt att förstå företagets nuvarande och framtida utvecklingsmöjligheter. 
Detta beror på att tillgänglig information för externa intressenter oftast grundar sig i företagets 
årsredovisning. Således består intressentens information av sådant som avser en tidigare 
period, en tillbakablick över det som varit. 
 
I en årsredovisning tillhörande ett större bolag går det dock oftast att hitta uttalanden ifrån 
VD:n. Dessa kommentarer berör ofta året som varit men även en del om framtiden. Utifrån 
denna text kan läsaren bilda sig en uppfattning om företagets strategi den närmsta framtiden. 
Går det således att utifrån texten lita på de redogörelser som sker i årsredovisningarna? Finns 
det någon information som döljs eller inte betonas i tillräckligt stor grad? Det är ju trots allt 
företaget självt som presenterar informationen. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Företag ägnar mycket tid åt att mäta prestationer inom sin verksamhet. I praktiken domineras 
dessa mätningar av finansiella nyckeltal, som till exempel lönsamhet och soliditet. Dock har 
intresset för icke-finansiella mått ökat stort i företag. Metoder som exempelvis Balanced 
scorecard har på senare år fått fäste. Ett argument för detta intresse är de upplevda svagheter 
som kan kopplas till finansiell mått. Exempelvis fokuserar de finansiella måtten på redan 
inträffade händelser, vilket ofta leder till kortsiktiga ageranden. (Ax, Johansson & Kullvén 
2005) 
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För de flesta intressenter är det intressant att få så uppdaterad information som möjligt. Detta 
är väldigt svårt att få ur en årsredovisning, då de siffror som presenteras hänvisar till året 
innan. Indikationer som kommer i ett tidigare skede borde därmed vara av intresse för de som 
studerar en årsredovisning. Frågan är då om det går att använda den information som finns i 
en årsredovisning på ett alternativt sätt än genom en analys av nyckeltal. Går det att analysera 
den här informationen ifrån andra perspektiv? 
 
En textanalys kan utnyttjas för att studera innehållet i texter genom att sammanställa statistik 
angående den (Neuendorf 2002). Detta har främst utnyttjats inom samhällsvetenskap och 
beteendeforskning. Går det dock att med hjälp av en textanalys sammanställa information om 
ett företagets situation, det vill säga att istället för att studera finansiella nyckeltal, studera 
nyckelord för företaget? 
 
En intressent har även möjlighet att läsa sig till information i årsredovisningen. Går det 
således att utifrån årsredovisningen bedöma i vilken situation ett företag befinner sig i, genom 
att analysera företagsledarens agerande i form av exempelvis strategier? 
 
Frågan kvarstår dock hur pålitliga dessa metoder är och om de ger en korrekt bild av 
företagets situation för en extern intressent. 
 

1.3 Problemformulering 
 
De resonemang som vi fört i problembakgrunden och problemdiskussionen leder oss fram till 
den fråga som skall behandlas under uppsatsprocessen, vilken lyder: 
 

Vilken grad av samstämmighet finns mellan företaget SAS finansiella situation och den 

information som lämnas i årsredovisningen? Vilket ger för en extern intressent mest relevant 

information, siffror eller text? 

 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att bidra med kunskap om årsredovisningars användbarhet för externa 
intressenter, det vill säga hur årsredovisningar kan belysa ett företags situation utifrån olika 
perspektiv. 
 

1.5 Avgränsning 
 
De numeriska nyckeltalen är avgränsad till de mest väsentliga för den här studien, det vill 
säga RE, RT, Soliditet, kapitalomsättningshastighet, vinstmarginal och tillväxt. Empirin är 
även begränsad till stycket ”VD har ordet” mellan 1992 och 2008 samt den information som 
SAS lämnat kring strategi, vision och affärsidé. Övrig text i årsredovisningarna har således 
inte behandlats. 
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2. Metod 
Kapitlet beskriver hur vi gått tillväga med att studera innehållet i årsredovisningar för att 
kunna identifiera företagets situation. Vidare förklarar kapitlet vårt vetenskapliga synsätt 

samt vårt metodval för studien. Kapitlet belyser även hur validitet och reliabilitet uppnås i 

studien. 

 

2.1 Metodval 
 
Vår empiri utgörs av SAS årsredovisningar. Det årsredovisningarna berör är dock endast en 
del av den verklighet som existerar i företaget. Årsredovisningarna kan ses som en 
sammanfattning av företagets händelser under året. Oavsett om informationen i 
årsredovisningen existerar eller inte, existerar den dock i företaget. Således kan informationen 
i årsredovisningarna beskriva företagets verkliga situation i olika grad. Vi är mycket väl 
medvetna om den här begränsningen. Dock utgör årsredovisningarna ontologin för studien då 
vi antar att årsredovisningarna är företagets verklighet. Ontologi innebär hur verkligheten 
beskrivs och uppfattas (Nationalencyklopedin 2009b). 
 
Studien kommer till följd av vårt problemområde till stor del bestå av tolkning av SAS 
årsredovisningar varvid hermeneutik kommer att användas. Hermeneutik innebär 
tolkningslära och behandlar alltså tolkning och förståelse av ett studiesubjekt (Wallén 1993). 
Tolkning kan ske på många olika sätt och påverkas till stor del av den perception som 
exempelvis kultur och språk medför. Begreppet innebär även att en del måste tolkas genom 
att sättas i perspektiv till helheten. Således måste analysen av ett år för SAS sättas i relation 
till helheten, det vill säga ett längre tidsperspektiv. Därmed skapas en helhetsförståelse för 
SAS som kan användas för att förstå det som SAS kommunicerar genom en årsredovisning. 
Vi kommer därför använda hermeneutik för att tolka den data och det material som studeras. 
Tolkning innebär även att se bakom det uppenbara (Wallén 1993). Genom användandet av 
teorier kan problemet tolkas på ett djupare sätt vilket ger en större förståelse för problemet. 
Teorier kommer därför att tillsammans med empirin användas vid analysen av SAS. 
 
För att hitta de signaler som kan påvisa företagets situation har vi valt att använda både en 
kvalitativ och en kvantitativ metod. Detta beror på att vi ämnar använda både siffror och text 
för att analysera SAS årsredovisningar. Content analysis och nyckeltalen kommer att bygga 
på en mer kvantitativ metod medan exempelvis företagsmyter, strategier och Early warning 
system bygger på en kvalitativ metod. 
 
En kvalitativ metod avser att skapa en djupare förståelse för studiesubjektet och syftar inte att 
skapa en generell giltig kunskap (Holme & Solvang 1997). Metoden leder därför till en låg 
formaliseringsgrad i och med att det är ett specifikt problem som studeras och beskrivs. En 
kvantitativ metod innebär en högre grad av formalisering och definierar de förhållanden som 
studeras utifrån problemformuleringen (Holme & Solvang 1997). Vanligt är också att avstånd 
till studiesubjektet hålls för att objektivitet ska uppnås. Metoden bygger till stor del på 
användandet av data för att med hjälp av statistik och matematik redogöra för problemet. 
 
Forskningsansatsen för studien bygger på en abduktiv process, som innebär att teori och 
empiri utvecklas successivt. Abduktion innehåller egenskaper från de renodlade ansatserna 
induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg 2008). Den induktiva ansatsen utgår ifrån 
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empiri för att formulera generella teorier medan den deduktiva ansatsen utgår ifrån teorier för 
att dra slutsatser om enskilda händelser (Andersen 1998). Det är dock svårt att i praktiken 
endast använda en av de renodlade ansatserna eftersom de ofta sammanfaller och används 
samtidigt. Studien har formats ur en växelverkan mellan teoretiskframställning och empirisk 
undersökning därav har en abduktiv process använts. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
I den här studien har vi valt att studera Scandinavian Airline Systems (SAS) årsredovisningar 
från år 1992 till 2008. SAS är ett stort företag som existerat i flera decennier och som uppvisat 
varierat resultat genom åren. Den studerade perioden valdes för att under en längre tidsperiod 
kunna studera företagets finansiella situation och ageranden och därigenom kunna uppfatta de 
förändringar som skett, vad gäller exempelvis strategier och ledarskapsskiften.  
 
Då studien syftar till att analysera årsredovisningar utifrån både ord och siffror kommer två 
olika tillvägagångssätt att användas. För att studera innehållet i SAS årsredovisningar så som 
strategier, företagsledarnas agerande, omvärldsfaktorer och myter kommer ett 
tillvägagångssätt användas som kräver en djupare förståelse. Det andra tillvägagångssättet 
behandlar VD:ns ordval med hjälp av Content analysis där data istället sammanställs till 
tillförlitlig statistik. 
 
Vi har valt att analysera stycket ”VD har ordet” eftersom företagsledaren där presenterar 
företagets prestationer under det gånga året samt företagets framtidsutsikter. För att kunna 
analysera innehållet i ”VD har ordet”, har den viktigaste informationen sammanställts i 
empirin. En grundlig genomläsning och förståelse har krävts för att kunna sammanställa 
relevant information. Det är framför allt information som behandlar SAS ageranden, 
strategier, förändringsarbeten och viktiga händelser under året som presenteras. Utifrån den 
framställning som beskriver SAS utveckling mellan år 1992 till år 2008 har sedan en analys 
gjorts för att identifiera exempelvis tidiga varningssignaler och mytperioder som kan förklara 
företagets situation. 
 
Den andra delen, som analyserar VD:ns ordval i stycket ”VD har ordet”, kräver ett annat 
tillvägagångssätt. Denna del använder sig av tekniken Content analysis. I strävan att uppnå en 
hög trovärdhet bör en Content analysis följa en linje av procedurer som är lämpliga för en god 
vetenskap. Nedan följer en lista på vanliga steg vid en sådan studie. (Neuendorf 2002) 
 
 

1. Teori och logisk grund: Vilket material skall undersökas och varför? 
2. Koncept: Vilka variabler kommer användas i studien och hur definieras de? 
3. Förfarande: Mätningar skall matcha koncept. Vilka data kommer att användas? 
4. Variabeldefinition: Lista med nyckelord sammanställs 
5. Observation: Är en variation av materialet möjlig? 
6. Tillförlitlighet: Kodare kontrollerar att de är överrens om kodningen 
7. Kodning: Nyckelord används för att generera ett resultat 
8. Resultat: Beräkna tillförlitlighet, exempelvis med korrelation 
9. Rapportera: Presentera resultatet 
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Content analysis är alltså en summerande, kvantitativ analys av meddelanden som förlitar sig 
till vetenskapliga metoder och som inte är begränsat till varken variabler eller vilken typ av 
meddelande som presenteras. Den beräknar antalet träffar av nyckelord och andra variabler. 
Dessa summeras sedermera och presenteras i en sammanställning snarare än i detalj. Detta 
tillvägagångssätt leder till generaliserade slutsatser snarare än en exakt slutsats av en enstaka 
uppkommen situation. (Neuendorf 2002) 
 
Med hjälp av datorprogrammet Simple Concordance Program sammanställdes alla de unika 
ord som existerade i de 17 årsredovisningarna. Utifrån den här listan sammanställdes sedan 
två listor med alla de unika nyckelord som var relevanta i de 17 åren av VD har ordet. Våra 
val grundade sig i ordens syftningar. Den ena listan, som senare i studien benämns positiva 

ord (se bilaga 1), innehåller positiva ord såsom successfully och ord som förknippas med 
uppåtgående riktning såsom growth. Den andra listan, som senare i studien benämns negativa 

ord (se bilaga 2), innehåller negativa ord såsom badly och ord som förknippas med 
nedåtgående riktning såsom decline. Ytterligare variabler som exempelvis antalet ord i VD 
har ordet togs fram. För att mäta antalet ord användes det internetbaserade analysverktyget 
Textalyser (Textalyser 2009). Vi valde att sammanställa positiva ord samt negativa ord 
eftersom studien undersöker huruvida VD:ns ordval var relaterade till företagets prestation 
under året. 
 
Efter att de positiva och negativa ordlistorna framställts matchades dessa mot texten i ”VD 
har ordet” i varje årsredovisning var för sig. Datorprogrammet Simple Concordance Program 
sammanställde därefter antalet träffar av respektive ord och antalet träffar räknades. Slutligen 
sammanställdes data över alla 17 år för att även här skapa tidsserier. Dessa tidserier med 
nyckelord och antal ord jämfördes sedan mot nyckeltal för att hitta samband eller korrelation 
mellan variablerna. Korrelationen mäter samvariationen mellan två enheter, mellan -1 till 1 
(Nationalencyklopedin 2009a). En korrelation på -1 innebär ett perfekt negativt förhållande 
mellan två variabler och 1 ett perfekt positivt förhållande det vill säga att två variabler följs åt. 
De kombinationer som visade starkast relation är de som presenterats och analyserats i 
studien. 
 

2.3 Datainsamling 
 
Vid en studie kan forskarens medverkan vid insamlandet av data variera. Om data samlas in 
av forskaren själv, kallas det för primärdata. Om forskaren använder sig av redan insamlad 
data, kallas det sekundärdata (Andersen 1998). Vår studie baseras på redan framställd data i 
form av årsredovisningar, vilket innebär att det är sekundärdata som behandlas. 
 
Vid genomförandet av studien har både den svenska samt den engelska versionen av SAS 
årsredovisningar mellan åren 1992 och 2008 använts. Vid utförandet av Content analysis 
användes dock endast den engelska versionen. Anledningen är att den engelska versionen 
finns tillgänglig över hela tidsperioden men inte den svenska. Då Content analysis baseras på 
nyckelord som kräver en konsekvens har alltså endast den engelska versionen kunnat 
användas. 
 
Den andra delen, som berör företagsledarens uttalanden, kräver en större förståelse för 
innehållet. Den engelska versionen används endast under de åren då den svenska versionen 
saknas (åren 1992-1996). Därefter används den svenska versionen. Detta beror på att 
språkbrister inte ska förhindra vår förståelse av innehållet. 
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2.4 Källdiskussion 
 

2.4.1 Validitet 

 
Vid studier eftersträvas en så god överrensstämmelse som möjligt mellan de teoretiska 
begreppen och de empiriska variablerna. Denna grad av överrensstämmelse benämns 
definitionsvaliditet. Begreppet består av två delar: giltighet och relevans. Giltigheten berör 
överrensstämmelsen mellan den teoretiska och empiriska begreppsplanen medens relevans 
syftar till hur väsentligt det empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för 
problemställningen. (Andersen 1998) 
 
Studien har delvis undersökt hur väl en årsredovisning kan användas för att bland annat bättre 
förstå ett företags strategier. Den har även undersökt huruvida VD:ns kommentarer i 
årsredovisningen har något samband med företagets prestationer. Således består empirin 
endast av SAS årsredovisningar, då det just är innehållet av dessa som studerats. För att öka 
förståelsen har relevant teori kring analys av text, strategier och annat introducerats. I och 
med det innehåller studien de delar som krävs för att besvara den satta problemställningen. 
 

2.4.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet definierar i vilken grad mätningar stämmer överrens vid upprepade försök 
(Neuendorf 2002). Ett mätinstrument är pålitligt då den vid mätning av ett stabilt objekt ger 
samma värde vid upprepning av mätningen (Wallén 1996). Det är alltså slumpmässiga fel 
som vill undvikas. 
 
Reliabilitet anger även i vilken grad resultatet påverkas av tillfälligheter, alltså hur exakt det 
som önskas mätas verkligen mäts. Således är det viktigt att registrera data på ett korrekt sätt. 
(Andersen 1998) 
 
Studien kan anses ha två olika reliabiliteter beroende på de två olika tillvägagångssätten som 
utförts. Den del av studien som bland annat berör SAS strategier skulle säkerligen vid ett 
upprepat försök inte bli exakt likadan som den befintliga. Däremot är vi övertygade om 
väsentligaste delarna är med och att en upprepning av framställandet inte skulle leda till några 
förändringar i analys och slutsats. 
 
Den andra delen, Content analysis, skulle vid ett upprepat försök leda till exakt samma 
resultat, under förutsättning att samma listor som arbetats fram skulle användas. Detta 
eftersom beräkningarna sker med hjälp av datorprogram och att undersökningen inte sker 
genom ett slumpmässigt urval av ett antal av åren. För att bedöma reliabiliteten på denna del 
är det således intressantare att fokusera på själva kodningen och om den leder till önskad 
undersökning. 
 
Vid framtagningen av nyckelord var det till stor del inga problem. Dock vid några tillfällen 
uppstod tveksamhet kring om ett ord skulle kategoriseras som positivt eller negativt. De ord 
som tenderade att vara svårbedömda var sådana som syftar till uppåtgående riktning. Om vi 
tar ordet increase som exempel. Direkt översatt till svenska betyder ordet höja. Utan närmare 
eftertanke blir valet att knyta an ordet till kategorin med de positiva orden som även 
innehåller orden som syftar till uppåtgående riktning. Men vid en närmare titt i 
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årsredovisningarna används ordet increase lika ofta i negativa sammanhang, exempelvis 
”increassed costs”. För att inte påverka resultatet åt något håll har sådana ord som kan hamna 
i båda kategorier därför tagits bort. 
 

2.4.3 Källkritik 

 
Kvalitén på information är viktig och tolkningar blir intetsägande om de baseras på icke 
korrekt återgivet material. Informationskvalitén bör bland annat bedömas med avseende på 
informationskälla, upphovsmannens egen roll, syfte och avsedd mottagare. (Wallén 1996) 
 
Som tidigare nämnts består empirin endast av material hämtat ur SAS årsredovisningar. Det 
är viktigt för oss att förstå att en årsredovisning består av information som framställts av 
företaget självt och som vänder sig till bland annat befintliga och potentiella aktieägare. 
Således bör en viss försiktighet infinna sig vid studerandet av detta material. Därför är det 
fördelaktigt att ha ett ifrågasättande förhållningssätt vid granskningen av dessa istället för att 
godta allt som står. 
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3. Referensram 
Huvuddelen av kapitlet kommer att utgöras av teorier kring strategier, företagsmyter, Early 
warning systems och Content analysis. Kapitlet inleds dock med tidigare forskning om 

redovisningens användbarhet, varefter grundläggande begrepp som nyckeltal, vision och 

affärsidé beskrivs. 

 

3.1 Forskning inom problemområdet 
 
I en årsredovisning möts läsaren av redogörelser om ett företag i både siffror och ord. För 
läsaren är det viktigt att kunna tyda information på ett så bra sätt som möjligt. Detta är dock 
inte alltid så lätt. Nedan presenteras relevant forskning på sådant som belyser 
problemområdet. 
 
En studie som genomfördes bland företagsledare visade att 92 % av de tillfrågade blev 
överraskade av minst en händelse under en femårstid som hade stor påverkan på företaget. 
Överraskningar i företag är något negativt, men Gilad (2003) menar att överraskningarna kan 
bero på att företagsledare inte i tid har uppmärksammat de indikationer som ges. Att undvika 
problem är inte omöjligt, det gäller dock att kunna identifiera tidiga varningssignaler. (Gilad 
2003) 
 
Enligt Gilad (2003) är det inte företagsledarna som blir lidande då företaget hamnar i en kris, 
utan ägarna och investerarna. De har satsat kapital och tagit risker genom att gå in i bolaget. 
Således är det viktigt att kunna identifiera företag som har problem i tid. 
 
Under hösten 2008 genomfördes en analys av olika verkställande direktörers årsberättelse 
(Churyk, Lee & Clinton 2008). Studien granskade ifall årsberättelser i ett tidigt skede kan ge 
indikation på om det finns bedrägeri eller missförhållanden inom ett företag, vilket vi 
återkommer till i kapitel 3.2.2. 
 

3.2 Teori om kvantitativa begrepp 
 

3.2.1 Nyckeltal 

 
Det huvudsakliga verktyget vid en bedömning av ett företags prestation sker med hjälp av 
olika nyckeltal. Dessa tal möjliggör en historisk jämförelse av relationer mellan siffror i 
årsredovisningen. Nyckeltal kan delas in i olika kategorier som exempelvis lönsamhet, 
finansiell balans och tillväxt. (Nilsson, Isaksson & Matikainen 2002) 
 
Lönsamhet 
 
Lönsamhet i ett företag kan mätas på flera sätt. Lönsamhet ur ett ägarperspektiv kan mätas 
med hjälp av räntabilitet på eget kapital, RE (Resultat efter finansiella poster/ Eget kapital). RE 
tydliggör hur mycket kapital ägarna har bundit i företaget i förhållande till det resultat som 
företaget genererar. Alltså ger RE en bild av förräntningen av ägarnas kapital. RE 



 

 
 

9 

sammanfattar resultatet av företagets investerings- och finansieringsstrategi. (Ax, Johansson 
& Kullvén 2005) 
 
Ett annat mått på lönsamhet är räntabilitet på totalt kapitel, RT (Resultat efter finansiella 
poster och räntekostnader/ Totalt kapital). RT visar hur tillgångarna totalt sett förräntats 
oavsett hur de finansierats. Räntabiliteten på totalt kapital kan också räknas fram med hjälp av 
DuPont-modellen, som beräknas genom att multiplicera vinstmarginalen (VM) med 
kapitalomsättningshastigheten (KOH). Vinstmarginalen ger en bild av företagets yttre 
effektivitet medan kapitalomsättningshastigheten visar företagets inre effektivitet. (Ax, 
Johansson & Kullvén 2005) 
 
Finansiell balans 
 
Ett nyckeltal som påvisar företagets finansiella balans och främst dess styrka är soliditet (Eget 
kapital/ Totalt kapital). Det är ett centralt nyckeltal då det tydliggör företagets långsiktiga 
förmåga att överleva. Soliditeten påvisar även hur väl företaget kan stå emot tillfälliga 
förluster eller konjunktursvängningar. Vilken soliditet som företaget bör ha beror på dess 
verksamhet, generellt bör soliditeten vara högre om verksamheten är förknippade med en 
större risk. Riktlinjen ligger mellan 30 och 40 procent men varierar som sagt mellan olika 
branscher. (Nilsson, Isaksson & Matikainen 2002) 
 
Tillväxt 
 
Då begreppet tillväxt är svårt att definiera kan det mätas och benämnas på olika sätt. 
Exempelvis genom antal anställda, omsättning, vinst, summa tillgångar eller eget kapital. 
Vilket mått som lämpar sig bäst beror på ifrån vilket perspektiv tillväxten skall mätas. Antal 
anställda är ett nyckeltal som lämpar sig bäst då ett företag följs upp över en tid, varvid 
nyckeltalet anställda kommer användas i studien. (Nilsson, Isaksson & Matikainen 2002) 
 

3.2.2 Content analysis 

 
Content analysis är en systematisk, objektiv och kvantitativ analys av ett meddelande. Den 
innebär en grundligt genomförd undersökning av mänsklig interaktion där det bland annat går 
att studera hur ord används i exempelvis pressmeddelanden och politiska tal. Tekniken har 
funnits i över 50 år där den använts inom kommunikation, journalism, sociologi, psykologi 
och affärsverksamhet. Främst nyttjas tekniken inom samhällsvetenskap och 
beteendeforskning. (Neuendorf 2002) 
 
Content analysis av VD:ns årsberättelse 
 
Enligt artikeln ”Can we detect fraud earlier?” (Churyk, Lee & Clinton 2008) går det att 
upptäcka bedrägeri och missförhållanden i ett tidigt skede, genom att studera utformningen av 
innehållet i VD:s kommentarer och årsberättelse i en årsredovisning.  Tidigare forskning 
kring bedrägeri kring årsredovisningar baserar sina uppgifter på siffror och nyckeltal, men 
dessa metoder är inte så effektiva då indikationerna kommer långt efter själva händelsen. 
Författarna menar att deras studie är annorlunda och mer effektiv. Deras metod, som utnyttjar 
Content analysis, går ut på att studera ord och grammatiska antydningar. Exempelvis kan en 
otydlig beskrivning vara ett sätt dölja brister. Även kortheten i texterna kan indikera på en 
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vilja att minimera risken av att göra misstag. Andra indikatorer kan vara minskat uttryck av 
optimism och färre uttryck av bestämdhet. 
 
Churyk, Lee och Clinton (2008) genomförde en undersökning med hjälp av Content analysis 
för att ta reda på om metoden kan användas som en indikator på problem i företag. Denna 
undersökning omfattade 68 företag som någon gång mellan åren 2000 och 2003 har blivit 
utfärdade tillsynsåtgärder av myndigheten i USA, så kallade bedrägeribolag. Författarna tog 
även fram ett antal liknande, fast sunda, företag för att jämföra med. Därefter gjordes en 
jämförelse mellan data i årsredovisningarna mellan åren 2000-2003. 
 
De data som samlades in jämfördes på ett flertal olika punkter. En jämförelse var bland annat 
längden på meningar och den totala texten i årsredovisningen då företag tenderar till att vara 
mindre benägna till utlägg och långa formuleringar när de har något att dölja. En annan punkt 
i testet var förekomst av optimism i årsredovisningen. Ledningen känner oftast till företagets 
verkliga tillstånd, vilket i samband med bedrägeri kan innebära att de låter bli positiva ord. 
Därför undersöktes även optimismen via antalet emotionella ord, det vill säga både positiva 
och negativa ord samt ord förknippade med uppåtgående och nedåtgående riktning. De 
positiva orden var bland annat happy, glad, pretty, good medans de negativa orden var bland 
annat poor, sad, worthless. När det gällde att undersöka bestämdheten gjordes det en 
jämförelse om meningarna var skrivna i nutid eller dåtid. Ytterligare något som undersöktes 
var ord som förknippas med säkerhet. Företag har, enligt studien, en viss tendens att uttrycka 
sig i dåtid samtidigt som de undviker ord som always, never och certainly då företagets 
ståndpunkter i en fråga är osäkra. Ytterligare delar som förknippas med bestämdheten är 
orden note och see. Företag som är svävande i sin text använder i mindre utsträckning 
referenser till noter eller övriga siffror i redovisningen, såsom ”See note 9 on page…” eller 
”See footnote 9…”. Dessutom undersöktes hur väl texterna var organiserade för att ge en 
tydlig beskrivning. Som bedömningspunkt för det undersöktes antalet kolon i texterna. Kolon 
används ofta för att strukturera upp text och för att ge en tydlig bild till läsaren. 
 
Vid jämförelsen mellan ”bedrägeribolagen” och de ”sunda” företagen fann Churyk, Lee och 
Clinton (2008) skillnader. De kom fram till att ”bedrägeribolagen” i genomsnitt använde färre 
kolon, färre ord per mening, färre optimistiska ord, mer ord som är relaterade till nedåtgång, 
färre ord som beskriver bestämdhet, färre ord av note och see, färre självreferenser, mer 
meningar skrivna i dåtid och mindre meningar skrivna i nutid. 
 
För att ytterligare visa skillnader genomfördes ännu en studie där Churyk, Lee och Clinton 
(2008) valde ut några kända företag (Enron, WorldCom och Tyco) där bedrägeri även 
bekräftats och jämförde dessa med liknande företag under en tioårsperiod. Medans de 
liknande företagen i snitt använde sig av 17 ord relaterade till nedåtgående riktning så 
använde de tre kända företagen fler i åtta utav tio år. Under perioden hade de ett snitt på 61 
ord som relaterade till nedåtgående riktning. En skillnad på 44 ord! År 2003 hade Tyco 158 
ord som relaterade till nedåtgående riktning. I snitt använde de sunda företagen sju kolon och 
116 optimistiska ord. År 1997 hade Tyco endast 3 kolon och 75 optimistiska ord. 
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3.3 Teori om kvalitativa begrepp 
 

3.3.1 Vision 

 
Visionen beskriver hur ett företag vill uppfattas av sina kunder eller i den riktning som 
företaget vill utveckla sin verksamhet. Den beskriver således ett önskat framtida tillstånd för 
företaget. (Ax, Johansson & Kullvén 2005) 
 
Det är främst tre funktioner som utgör huvudsyftet med visionen nämligen att ge legitimitet, 
ambition och motivation åt organisationen. Legitimitet åstadkoms genom den roll företaget 
väljer i förhållande till sin omgivning och samhället. Visionen anger även företagets 
ambitionsnivå då den beskriver företagets framtida position. Medarbetarna bör även 
motiveras av företagets vision, vilket kan åstadkommas genom delaktighet. (Ax, Johanson & 
Kullvén 2005) 
 

3.3.2 Affärsidé 

 
En affärsidé är grunden för alla företag. Den anger vad, till vem och hur företaget ska verka. 
Mer konkret innebär detta alltså vad företaget ska producera, vilka som är företagets kunder 
och verksamma marknader samt hur företaget ska utvecklas och tjäna pengar. (Ax, Johansson 
& Kullvén 2005) 
 
Affärsidén kan förutom ovanstående specifikation beskriva det som särskiljer företaget från 
konkurrenterna. Andra aspekter som exempelvis etik och miljöfrågor kan även tas med i 
affärsidén för att påvisa företagets attityder och riktlinjer. Det finns dock ingen bestämd 
utformning av en affärsidé vilket gör att affärsidén kan skilja sig mycket mellan olika företag 
och branscher. (Ax, Johansson & Kullvén 2005) 
 
Syftet med affärsidén är att skapa en ökad förståelse för organisationen och dess ändamål. 
Den skapar således en identitet åt organisationen. Samtidigt motiverar den organisationen och 
ger underlag för fördelning av företagets resurser. Ytterligare funktioner som affärsidén 
uppfyller är att översätta företagets syften till konkreta mål som i sin tur kan översättas till 
strategier inom organisationen. (Ax, Johansson & Kullvén 2005) 
 

3.3.3 Strategi 

 
Begreppet strategi grundades inom den millitära sektorn och själva ordet kommer från 
grekiskans strategos. Inom företagsekonomin har begreppet använts i 50 år vilket gör 
begreppet relativt nytt. Strategi innebär inom den ekonomiska världen hur mål ska uppfyllas. 
Det bör dock noteras att strategi och mål är starkt relaterade, vilket innebär att båda begreppen 
näst intill alltid beaktas vid strategiarbete. Strategi har även en annan innebörd där företag 
försöker stärka sin position jämfört med konkurrenter och skapa fördelar på marknaden. 
(Samuelsson 2004) 
 
Söderbom (1995) definierar begreppet strategi som en handlingsform som, under en period, 
övergripande ändrat eller etablerat ett handlingsmönster i en organisation. 
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Strategier i företag 
 
Ett företag implementerar ofta olika strategier i organisationen för att uppnå olika syften eller 
mål. Samuelsson (2004) nämner bland annat koncernstrategier, affärsområdesstrategier och 
divisionsstrategier. Det är dock vanligast att beakta divisionsstrategier och 
affärsområdesstrategier, där det verkliga arbetet utförs i organisationen men koncernstrategier 
utgör givetvis en viktig fråga för den totala verksamheten. 
 
Koncernstrategin eller ”corporate strategy” är koncernens sammanlagda strategi för alla 
divisioner eller affärsområden. Strategin syftar till att definiera hur koncernens mål ska 
uppfyllas, det vill säga hur koncernens värde ska öka. Det som formuleras i koncernstrategin 
är vilken inriktning koncernen ska ha, hur koncernens resurser ska fördelas och hur 
synergieffekter ska uppstå. Samarbeten och nätverk med exempelvis konkurrenter och 
leverantörer är andra viktiga begrepp som kan ingå i en koncernstrategi. (Samuelsson 2004) 
Strategin syftar alltså till att beskriva hur företaget ska handla för att affärsidén ska 
förverkligas (Ax, Johansson & Kullvén 2005). 
 
Samuelsson (2004) illustrerar strategiprocessen genom att dela in den i tre steg. Det första 
steget är analys, det andra strategiformulering och slutligen genomförande, se figur 1. 
Analyssteget syftar till att analysera företagets affärsidé och genomföra en SWOT-analys som 
analyserar företagets omvärld med hot och möjligheter och företagets interna styrkor och 
svagheter. Efterföljande steg syftar till att formulera den strategi företaget ska använda för att 
uppnå de mål som är uppställda. Företaget iscensätter sedan strategin i organisationen för att 
uppnå målen. Slutligen bör företaget analysera om strategin fick önskade effekter, det vill 
säga återkoppling eller feedback. Det är dock värt att notera att företag sällan formulerar sina 
strategier på ett så logiskt och konsekvent sätt. (Samuelsson 2004) 
 
 

 
Figur 1. Strategiprocessen (Samuelsson 2004). 
 
 
När strategin tas fram är det viktigt att konkretisera strategierna så att de kan följas upp. Detta 
kan göras genom att sätta upp mål i form av kvantifierade mått som exempelvis 
marknadsandel, storlek och tillväxt. (Samuelsson 2004) 
 
Konkurrensstrategier 
 
Företag använder konkurrensstrategier för att skapa en gynnsam position på marknaden och få 
en bättre avkastning än konkurrenterna i branschen. Det finns tre strategier företag kan 
använda för att positionera företaget och bli överlägsen på marknaden nämligen 
kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Det är således viktigt för ett företag att 
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utnyttja en av dessa strategier för att bli lönsamt. För att ett företag ska lyckas krävs det oftast 
att företaget endast fokuserar på en av strategierna. (Porter 1994) 
 
Kostnadsöverlägsenhet innebär att företaget skapar en så effektiv kostnadsstruktur som 
möjligt inom organisationen för att erhålla låga kostnader. Strategin kräver dock mycket 
arbete i att optimera organisationen och söka efter kostnadsreduceringar. Företaget behöver 
även hålla nere exempelvis driftskostnader och omkostnader för att sänka de totala 
kostnaderna. Det bör dock poängteras att kostnaderna inte ska reduceras så mycket att de 
tvingas att kompromissa på service och kvalitet. Problemet med strategin är dock att det ofta 
krävs stordriftsfördelar eller kostnadsfördelar för att lyckas. En lyckad implementering av 
strategin kan dock medföra högre resultat än genomsnittet i branschen eftersom andra företag 
får sänka sina marginaler för att kunna hålla låga priser. 
 
Differentiering är den andra strategin där företag försöker skapa något som är unikt i 
branschen med hjälp av exempelvis teknologi, service och kvalitet. En lyckad strategi leder 
till högre marginaler och lojalare kunder vilket kan ge konkurrensfördelar så att lönsamheten 
blir bättre än genomsnittet i branschen. Strategin leder även till mindre priskänslighet 
eftersom företaget erbjuder något unikt som konkurrenterna inte kan matcha. Nackdelen är 
dock att strategin begränsar marknadsandelen eftersom alla kunder inte söker sig till unika 
och ofta dyrare företag. 
 
Fokusering är den sista strategin som leder till att företaget fokuserar sig på ett mindre 
segment av marknaden, geografisk position eller utbud. Genom att fokusera på en mindre del 
av marknaden kan förtaget på ett effektivare sätt inrikta sig på att betjäna kunderna än 
konkurrenterna. Detta sker genom att företaget betjänar det specifika segmentet genom 
antingen differentieringsfokus eller kostnadsfokusering. En lyckad fokuseringsstrategi leder 
även till att företaget kan uppnå en högre lönsamhet än genomsnittet för branschen. 
 
Företag som inte lyckas utveckla och implementera en av de tre konkurrensstrategierna 
riskerar att hamna i en dålig strategisk position. Följden blir en låg marknadsandel samt en låg 
avkastning vilket leder till att företaget blir ”fast i mitten” eller ”stuck in the middle”, se figur 
2. Ett företag som är fast i mitten har svårt att tillfredställa stora kunder som kräver ett lågt 
pris och förlorar även de kunder som söker efter det bästa i fråga om service, kvalitet och 
utbud. Detta leder till kompromisser då företaget inte har resurser att varken vara 
kostnadsöverlägsna eller differentierade, vilket leder till exempelvis minskade marginaler. 
Företag i den här situationen har ofta en rörig organisation som är dåligt organiserad och 
ineffektiv. (Porter 1994) 
 

 
Figur 2. Företag som är fast i mitten (Porter 1994). 
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Ett företag som kört fast måste fatta ett strategiskt beslut för att kunna ta sig ur sin dåliga 
position. Beslutet bör grundas i någon av de tre grundstrategierna som nämnts ovan och 
företaget bör sträva efter att antingen skapa en kostnadsöverlägsenhet eller bli unikt. Valet bör 
baseras på företagets styrkor och svagheter för att förändringsarbetet ska bli lyckat. 
Kostnadsöverlägsenhet kan dock vara svårt att uppnå men företaget bör i varje fall sträva efter 
att bli lika billiga som konkurrenterna. Att öka graden av differentiering kan dock tvinga 
företaget att minska sina marknadsandelar vilket i många fall kan vara svårt. Det tar dock lång 
tid att förändra företagets dåliga position. (Porter 1994) 
 

3.3.4 Cykler 

 
För att kunna förstå ett företags situation är det viktigt att även förstå hur företaget påverkas 
av nationalekonomiska cykler. De här cyklerna existerar utanför företagets miljö men 
påverkar dock deras situation. Nationalekonomiska cykler som existerar är exempelvis 
strukturcykler på ungefär 40 år, byggcykel på ungefär 20 år och konjunkturcykel på 3-5 år. 
Konjunkturcykeln är dock den mest kända och påtagliga cykeln. (Schön 2006) 
 
Konjunkturcykeln beror på det varierade kapacitetsutnyttjandet i samhället. Detta beror på att 
en förbättrad försäljningsprognos leder företaget att öka produktionen och ökad lagerhållning 
vilket skapar en konjunkturuppgång. När försäljningen ökar kommer fortfarande 
kapacitetsutnyttjandet i företaget vara högt. Då försäljningen dock börjar vika ökar 
lagerhållningen igen vilket får konsekvensen att företaget sänker sin produktion för att 
anpassa sig till den lägre efterfrågan. Resultatet blir återigen att lagren minskar till följd av 
minskad produktion, vilket återknyter cykeln. (Schön 2006) 
 
Längden av konjunkturcykeln kan dock variera till följd av andra variabler som exempelvis 
expansion, konkurrens och teknik. Vid en tid av expansion förlängs konjunkturuppgången 
med varierad tillväxttakt men vid en hårdnad konkurrens blir den nedåtgående konjunkturen 
längre. Det är även svårt att förutse och bestämma konjunkturcyklernas längd och påverkan 
eftersom de längre cyklerna påverkar konjunkturcykeln. (Schön 2006) 
 
Förutom cykler beskriver teorin om evolutionära processer de underliggande faktorerna eller 
krafter som driver förändringar i en bransch. Den evolutionära processen inleds med en 
initialstruktur, det vill säga etableringshinder som existerar när branschen eller företaget 
skapas. Den orsakas av de bakomliggande ekonomiska och tekniska förutsättningar samt 
begränsningar som finns i början. Initialstrukturen efterföljs av den potentiella strukturen, 

som innebär att branschen eller företaget har olika potentiella möjligheter på marknaden 
beroende på den utveckling, resurser och inriktning som företaget väljer. Företag investerar 
ofta mycket i den potentiella strukturen för att ta vara på nya innovationer och förutsättningar. 
Det är dock viktigt att poängtera att den potentiella strukturen inte behöver leda fram till 
faktisk förändring. Företag som inte tar vara på möjligheter på grund av begränsade resurser, 
brist på stordriftsfördelar eller inte är kostnadsmedvetna kommer inte utvecklas i den mån 
som faktiskt är möjlig. De evolutionära processerna kan även påverkas från externa faktorer 
som exempelvis förändringar i regeringspolitik. Det kan exempelvis vara lagändringar eller 
konkurrensåtgärder som påverkar företaget. (Porter 1994) 
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3.3.5 Företagsmyter 

 
Teorin om företagsmyter grundar sig i ett företags strategier. Bakom dessa strategier finns en 
tanke eller ett syfte som bildar själva myten. En företagsmyt innebär alltså en period av 
företagets totala livslängd då förtroendet på organisationen ökar och minskar i samband med 
framgång och stagnation. Den anger således företagets inriktning under en period, myt. Under 
en mytperiod kan en eller flera strategier användas i företaget som förändras i förhållande till 
förtroendet för organisationen. En kris uppstår i organisationen då företagsmyten inte längre 
stämmer överrens med verkligheten. Detta resulterar i en period av exempelvis osäkerhet och 
konflikter. (Söderbom 1995) 
 
Mytskifte 
 
Ett mytskifte innebär att företag implementerar en ny myt till följd av evolutionära eller 
revolutionära händelser. Det sker alltså en tydlig förändring av företagets strategitänkande 
som omorienterar företagets verksamhet. Det finns dock kriterier som måste uppfyllas för att 
ett mytskifte ska kunna inträffa. Företaget måste befinna sig i en kris där företagets tidigare 
affärsidé kan ifrågasättas samtidigt som lösningar på problemen formuleras. Skiftet inträffar 
alltså då den gamla och den nya myten konkurrerar med varandra i organisationen. Ur krisen 
uppstår en ny myt som ersätter den tidigare. (Söderbom 1995) 
 
Det kan anses svårt att ersätta en gammal myt eftersom företaget vet att den har fungerat i 
organisationen. Däremot är en ny myt endast en spekulation och oprövad. När företaget dock 
väljer att ersätta den gamla myten elimineras de gamla föreställningarna för att istället delvis 
ersättas av nya. Delar av den gamla myten lever trots allt vidare vilket skapar lager eller 
sediment i företagets identitet. Företaget har lärt sig något av de föregående mytperioderna 
vilket förs vidare genom organisationens livstid vilket i sin tur skapar och en företagsidentitet. 
(Söderbom 1995) 
 
Myter i företag har ett cykliskt beteende som illustreras i figur 3. Som tidigare nämnts stiger 
och sjunker tilltron till myten under cykeln, tills en kris uppstår. Då myten närmar sig ett slut 
och en kris uppstår i företaget kommer undertryckta idéer och föreställningar att väckas till liv 
inom företaget. De kan handla om orsaken till krisen eller nya idéer hur företaget ska 
utvecklas. Dessa bildar en så kallad spökmyt, en ny myt som existerar trots att den gamla 
myten officiellt fortfarande existerar. Om det kritiska läget fortsätter växer spökmyten 
starkare och leder tillslut till ett mytskifte. (Söderbom 1995) 
 

 
Figur 3. Mytperiodernas cykliska beteende (Söderbom 1995). 
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När en kris uppstår, ofta till följd av strategiska problem inom en organisation, är det vanligt 
med successioner avseende ledarskap Det är även vanligt med förändrad ägarstruktur och 
styrelseskiften. Ledarskapsbytet sker på ett av följande tre sätt; normalt, kamp eller fördröjt 
skifte. Vid ett vanligt mytskifte sker ledarskapssuccessionen odramatiskt, det vill säga 
normalt. En kamp uppstår i de situationer där två parter finns som kämpar för den gamla 
respektive nya mytens trovärdighet. Ett fördröjt skifte uppstår i de fall den gamla myten får 
existera så länge att den blir föråldrad vilket resulterar i en tydlig kris som tvingar till en ny 
myt. Ett företag som överlever en kris men trots det presterar dåligt riskerar att hamna i en 
dålig position där organisationen blir trög och institutionaliserad. (Söderbom 1995) 
 

3.3.6 Mytperioder 

 
Enligt teorin består en mytperiod av tre aspekter nämligen strategiska faser, omorientering 
och probleminsikt. Det är omorientering och probleminsikten i företaget som påverkar de 
strategiska faserna i organisationen. Den strategiska fasen är uppdelad i fyra delar nämligen 
strukturell insikt, framgång, stagnation och konjunkturellt handlande, se figur 4. Slutligen 
uppstår en Kris i organisationen. (Söderbom 1995) 
 
 

 
Figur 4. De fyra strategiska faserna (Baserad på Söderbom 1995). 
 
Omorientering 
 
Omorientering innebär att företaget genomför kraftiga och radikala förändringar av 
organisationen som kan förändra företagets affärsidé. Graden av omorientering kan variera 
från låg till hög. Vid låg grad av omorientering sker inga betydande förändringsarbeten inom 
organisationen medan betydande arbete genomförs vid hög grad av omorientering. 
Förändringsprocessen börjar då företaget upplever en kris med stora problem som behöver 
lösas. När lösningarna implementeras i organisationen ökar omorienteringen. (Söderbom 
1995) 
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Probleminsikt 
 
Probleminsikt innebär företagets förståelse för den situation företaget befinner sig i. En låg 
grad av probleminsikt innebär att företaget ledning har svårt att tolka och analysera 
informationen runt problemet. Det leder alltså till svårigheter att förstå verkligheten 
exempelvis på grund av tidigare framgångar. Vid en låg grad av probleminsikt tenderar 
företaget att hålla sig fast vid välbeprövade metoder eftersom det tidigare har fungerat i 
organisationen. Detta är speciellt vanligt då företag under lång tid haft en stark tillväxt men 
börjat stagnera. Företagsledningen ställs då inför en mycket svår situation då de behöver byta 
strategi. En hög grad av probleminsikt innebär å andra sidan att företaget inte bara förstår sina 
problem och sin situation utan även lär sig något nytt på grund av situationen de befinner sig 
i. (Söderbom 1995) 
 
Strategiska faser 
 
Som tidigare nämnts består en strategisk fas av fyra delar som återfinns i varje mytperiod, se 
figur 4, vilka närmare kommer att beskrivas nedan. (Söderbom 1995) 
 

1. Strukturell insikt är den inledande fasen i en myt där företagsledningen inser att det 
existerar strategiska problem. Dessa problem kan exempelvis vara att företagets 
omvärld har förändrats vilket har påverkat branschen eller marknaden. Fasen 
strukturell insikt kännetecknas av hög probleminsikt samt leder till hög omorientering. 
Företaget är således mottaglig mot nya idéer och beredd att genomföra förändringar, 
vilket är inledningen till en ny mytperiod. 
 

2. Framgång är den fas som efterföljer strukturell insikt. Den karakteriseras av 
framgångar för företaget avseende lönsamhet, marknad och produkter. I det här skedet 
ökar tilltron till myten stadigt. I framgångsfasen är fortfarande probleminsikten hög 
men graden av omorientering har däremot blivit låg. 

 
3. Stagnation är den tredje fasen som kännetecknas av avtagande lönsamhet och 

produktion. Även resultatutfallet kan under fasen vara negativt. Tilltron på myten har i 
det här stadiet nått sin topp och börjar avta till följd av de problem företaget möter. 
Både graden av probleminsikt och omorientering är låg under stagnationsfasen. 

 

4. Konjunkturellt handlande är den sista fasen i en myt. De problem som företaget ställs 
inför behandlas som konjunkturrelaterade, det vill säga som om problemen med 
exempelvis lönsamhet orsakas av dålig konjunktur. Med hjälp av strategier optimeras 
företaget, utifrån de förutsättningar som ges. Fasen leder slutligen företaget in i en kris 
på grund av felaktiga strategiska beslut, vilket leder till att tilltron till myten upphör. 
Fasen har en låg grad av probleminsikt och en medelhög grad av omorientering. 
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3.3.7 Early warning systems 

 
McRobert och Hoffman (1997) anser att misslyckande inte är ett isolerat fenomen utan att det 
är resultatet av en lång, synbar och ofta oundviklig process. Misslyckande kan alltså 
upptäckas i en organisation i ett tidigt stadium vilket gör det viktigt att uppmärksamma de 
signaler som organisationen sänder ut. Den negativa trend som ett misslyckande företag går 
igenom följer fyra steg. Dessa är defekter, misstag, symptom och misslyckande. (McRoberts 
& Hoffman 1997) 
 
Det enklaste sättet att identifiera Early warning systems i en organisation är att studera 
företagets nyckeltal. Nyckeltalen visar i vilken riktning företaget är på väg och att något är 
fel. Men att endast studera nyckeltal för ett år ger en osäker bild av situationen. Att istället 
studera nyckeltal över en längre tid ger en bättre bild då trender kan identifieras. De kan alltså 
användas som säkra Early warning signals men problemet är att de inte visar orsaken till 
problemet. (McRoberts & Hoffman 1997) 
 
Problemet med nyckeltal är att informationen som ett nyckeltal ger är begränsat både vad 
gäller budskap och tolkningen av dem. Förutom detta baseras nyckeltalen på den information 
som företaget ger vilket kan utgöra ett problem då informationen kan vara vinklad, sen och 
ibland opålitlig. (McRoberts & Hoffman 1997) 
 
Ett annat Early warning system är företagsledarnas agerande. Deras beteende ändras nämligen 
ofta då företaget hamnar i problem. Detta beror på att företagsledare inte vill förknippas med 
misslyckande och den skam som en kris innebär. Dessutom kan en kris leda till sänkta löner 
vilket kan vara svårt att acceptera. Då krisen närmar sig ökar ledningens stressnivå och 
arbetsbörda vilket också återspeglar sig i personernas kommunikation och sociala tillvaro. 
Krisens närvaro leder ofta exempelvis företagets VD att uppträda på ett desperat sätt genom 
att försöka övertyga företaget att det finns en idé eller lösning på problemen. Detta behöver 
dock inte vara negativt då desperata personer tenderar att tänka utanför ”boxen”. Ledningens 
beteende tenderar att påverka resten av företaget på ett negativt sätt under kristider. Service 
och kvalitet är aspekter som lätt påverkas samt oväntade prissänkningar. (McRoberts & 
Hoffman 1997) 
 
När ett företag är i en kris och kämpar för överlevnad tenderar företaget att agera mot externa 
aktörer som om inga problem existerar. Detta kan visa sig genom att företaget försöker vara 
tyst, att informationen minskar, ursäkter och brist på finansiella data på grund av stora 
negativa belopp. Förutom att minska informationsflödet kan även företagets utlåtanden 
tendera att bli mer överdrivna. Det är även vanligt att företag i kris väljer att sälja av delar av 
sin verksamhet och hävda att försäljningen var följden av en omstrukturering inom 
organisationen. (McRoberts & Hoffman 1997) 
 
Det svåra med företagsledningens uttalanden som ett Early warning system har att göra med 
tolkningen. Det kan nämligen vara svårt att tolka deras beteende vilket både kräver kunskap 
och uppmärksamhet, men kan å andra sidan påvisa att något är fel och hur snabbt och långt 
krisen har nått. (McRoberts & Hoffman 1997) 
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4. Empiri 
Kapitlet belyser SAS årsredovisningar mellan åren 1992 till 2008. Kapitlet inleds dock med 
en kort beskrivning om SAS för att läsaren ska få en överskådlig inblick i företaget. Därefter 

beskrivs VD har ordet för respektive år som efterföljs av beskrivning av nyckeltalen. Slutligen 

redogörs för den Content analysis som genomförts på avsnittet VD har ordet. 

 

4.1 Om SAS 
 
Scandinavian Airlines Systems (SAS) grundades år 1946 och ägs till 50 % av de Svenska, 
Norska och Danska staterna (Nationalencyklopedin 2009c). Den resterande delen ägs av 
privata intressenter. Under 1980-talet blev SAS känt som “The Businessman’s Airline” då de 
satsade på affärsresenärer (SAS 2009a). ÅR 2001 börsnoterades SAS och är idag Nordens 
största börsnoterade flygkoncern och en av de största i Europa (Bolagsfakta 2009). SAS 
huvudmarknad är Skandinavien och norra Europa, men flyger även internationellt till bland 
annat Nordamerika och Asien (SAS 2009b). 
 
SAS var en av grundarna till Star Alliance som är världens största flygallians och är sedan 
1997 en del av den (Bolagsfakta 2009). År 2008 transporterade SAS 29 miljoner passagerare 
via 200 flyglinjer och koncernen hade ungefär 25 000 anställda (år 2009).  Idag har SAS 
ungefär 35 % av den Svenska marknaden, 46 % av Danska marknaden, 59 % av den Norska 
marknaden och enbart 16 % i Finland (SAS 2009b). 
 

4.2 VD har ordet 
 
I SAS årsredovisningar kommenterar VD:n de viktigaste händelserna som skett under året 
samtidigt som det ges en bild av framtiden för företaget och branschen. Detta är inget som det 
enligt lag är krav på utan något som flera företag väljer att göra självmant. Nedan kommer en 
sammanställning på de viktigaste kommentarerna som framkommit ifrån VD har ordet mellan 
åren 1992 och 2008. 
 
Årsredovisning 1992 
 
År 1992 visade SAS ett negativt resultat. Detta trots att intäkterna var högre jämfört med 
föregående år, som precis var över noll. Dåvarande VD:n Jan Carlzon, som varit VD sedan 
1981, hävdade att det berodde på devalveringen av den svenska kronan. För SAS del innebar 
det en omvärdering av de utländska lånen på 1,2 miljarder kronor, vilket påverkade resultatet 
negativt. Emellertid påverkade devalveringen SAS tillgångar positiv, även om inga justeringar 
gjordes i balansräkningen. Exempelvis värderades flygflottan upp med 3 miljarder kronor, 
vilket är positivt även om balansräkningen inte justerats. På lång sikt gav dock devalveringen 
en positiv effekt. (SAS 1993) 
 
SAS arbetade även hårt både internt och externt under året med att förbereda sig för en 
avreglerad marknad, som skulle bli den nya verkligheten inom branschen. Internt lyckades de 
minska kostnaderna rejält, bland annat genom en personalminskning på 3 700 personer. Enligt 
SAS skulle kommande besparingar behöva genomföras för att uppnå de uppsatta målen. 
Externt sökte SAS samarbetspartners av olika slag. Således var SAS önskan vid denna 



 

 
 
20 

tidpunkt att ingå i en konstellation som skulle utmana de tre stora bolagen British Airways, 
Lufthansa och Air France. (SAS 1993) 
 
SAS vision som utformades år 1985 var ”On of five in 95”, det vill säga att tillhöra en av de 
fem största flygkoncernerna år 1995 i Europa. Deras strategi var att fortsätta vara starka på 
hemmamarknaden, Skandinavien, där det ultimata målet var att behålla hälften av alla 
flygningar till och från Skandinavien. Ytterligare en strategi var att utvidga 
hemmamarknaden, till att täcka mer än 18 miljoner människor. SAS ansåg att detta krävdes 
för att överleva i det långa loppet. (SAS 1993) 
 
Årsredovisning 1993 
 
Resultatmässigt blev 1993 ett mycket dåligt år för SAS. En nedåtgående efterfråga i 
kombination med överkapacitet inom branschen var delvis orsaker till det, menade den nye 
VD:n Jan Reinås. Vidare påtalades att SAS lönsamhetsproblem rotades i höga kostnader, svag 
eller negativ vinstmarginal i delar av trafiksystemet, hög finansiell riskexponering samt en 
diffus struktur och organisation. Dessutom påpekade Reinås att tidigare 
rationaliseringsprogram inte gav den effekt som förväntades då besparingar istället höjdes 
inom andra delar. (SAS 1994) 
 
Genom större delen av året var SAS även en mycket aktiv deltagare i projektet Alcazar, som 
var tänkt att skapa en gemensam resultat- och balansräkning mellan KLM, Swissair och 
Austrian Airlines. Projektet misslyckades dock, vilket föranledde till att SAS utformade en 
plan utan samarbetspartner. SAS var fortfarande av den åsikten att det krävs ett samarbete för 
att nå sina långsiktiga mål, men först måste de säkerställa sin position utifrån det faktum att 
de står utan ett samarbete. Den nya planen bestod av fyra fokusområden: Förbättringar i 
effektiviteten och produktiviteten för att nå en konkurrenskraftig nivå, suspension av icke 
lönsamma linjer, fokus vid flygtransporter och finansiell sammanslagning. (SAS 1994) 
 
En av de viktigaste delarna ansågs SAS omorganisation vara, där bolaget var tänkt att fungera 
som ett bolag istället för tre (SAS Sverige, SAS Norge, SAS Danmark). En annan var att sälja 
av sidoverksamheter för att fokusera på kärnverksamheten. Försäljningarna var även tänkta att 
förbättra SAS soliditet och likviditet. (SAS 1994) 
 
Årsredovisning 1994 
 
Från och med april år 1994 tog Jan Stenberg över rollen som VD för SAS. Misslyckandet att 
hitta en samarbetspartner och flera år av dåligt resultat, bidrog till en hög risk. Styrelsen ansåg 
även att SAS var för fragmenterad och ofokuserad. Till följd av detta genomfördes under året 
ett omstruktureringsprogram för att skapa en kostnadseffektiv kärnverksamhet. Den här 
kärnverksamheten bestående av flygtransport-, trading- och hotellverksamhet, skulle stå till 
grund för lönsamheten i företaget. Resultatet av programmet syftade till att sänka de operativa 
utgifterna med 2 miljarder SEK per år.  Omstruktureringskostnaderna under året uppgick 
dock till över 1 miljard kronor under år 1994. (SAS 1995) 
 
På grund av omstruktureringen ökade SAS fokus på kärnverksamheten, vilket enligt SAS 
(1995) bidrog till att flygtransportverksamheten presterade bra under året. Andra faktorer som 
exempelvis att flygindustrin i övrigt gick bra påverkade flygtransportverksamheten positivt. 
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Under året genomförde SAS en revision av sina strategier på grund av en dystrare 
framtidsbild. Den nya strategin fokuserade till större grad på hemmamarknaden Skandinavien. 
Visionen var att 100 % av kunderna skulle vilja flyga med SAS igen. (SAS 1995) 
 
Årsredovisning 1995 
 
Den positiva trenden för SAS fortsatte under år 1995 med förbättrad vinst som följd. SAS 
(1996) menade att detta berodde på omstrukturering som genomfördes under föregående år 
samt delvis under år 1995. 
 
SAS ansåg under året att deras situation var tillfredställande men att ytterligare arbete skulle 
krävas för att behålla ställningen även under kommande år. Risken att flygbranschen skulle 
försvagas under kommande år utgjorde ett hot för SAS. Samtidigt insåg företaget att 
kundernas förtroende behövde förstärkas eftersom exempelvis SAS dåliga punktlighet skapat 
missnöje. Flertalet strejker under året skadade även kundrelationerna och företagets image. 
(SAS 1996) 
 
Under året gick SAS med i en allians med Lufthansa, United Airlines och Thai Airways. 
Detta skulle enligt SAS (1996) medföra ökade intäkter och minskade kostnader. Genom att ett 
utökat utbud av tjänster och produkter strävade även företaget att bli mer konkurrenskraftiga. 
 
Årsredovisning 1996 
 
Trots den positiva utvecklingen till följd av omstruktureringen under åren 1994 och 1995 
vände trenden under år 1996 med avtagande resultat, dock fortfarande ett positivt resultat. 
SAS (1997) menade att detta berodde på de besparingar som gjorts i och med 
omstruktureringen. Det var framförallt två faktorer som påverkade utfallet under året. För det 
första medförde detta uppsägningar av personal under år 1994 och 1995, vilket drastiskt 
minskade medarbetarnas antal samtidigt som produktionen skulle höjas till följd av en större 
efterfrågan. För det andra påverkades kvalitén av flygtransporttjänsten av omstruktureringen. 
SAS kunde exempelvis inte upprätthålla samma punktlighet som tidigare. Till följd av detta 
valde SAS att under året anställa ny personal för första gången på fem år. Nyanställningen 
ledde till en ökning av personalen med 4,1 %. (SAS 1997) 
 
Konkurrensen under året ökade på samtliga flyglinjer för SAS. För att kunna möta den 
hårdnande konkurrensen ansågs en ökad produktivitet krävas genom exempelvis 
produktutveckling och rationalisering. Nya distributionskanaler var en annan 
rationaliseringsåtgärd som användes. Resultatet av SAS agerande under året ledde till ökade 
kostnader. (SAS 1997) 
 
Årsredovisning 1997 
 
År 1997 avreglerades flygmarknaden vilket möjliggjorde för exempelvis lågprisbolag att 
etablera sig på marknaden. Trots den hårdnande konkurrensen i och med en numera 
avreglerad marknad blev 1997 ett lyckat år för SAS. Det berodde, enligt SAS, till stor del på 
en stark tidtabell med optimala anslutningar samt en konkurrenskraftig prissättning ifrån 
företaget. Ytterligare en positiv händelse för året var bildandet av Star Alliance som är 
världens största flygallians med bland annat Lufthansa, United Airlines, Thai Airways och Air 
Canada. Ett samarbete som förväntades under de kommande 3-5 åren förbättra förtjänsten 
med 5 procent. (SAS 1998) 
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Det viktigaste ett bolag kan ta med sig in i en allians, enligt VD:n Jan Stenberg, är en stark 
position inom hemmamarknaden. Därför satsade SAS intensivt för att befästa och utveckla sin 
hemmamarknad – Skandinavien och Baltikum. Under året lyckades de även väl med att utöka 
sin verksamhet i Finland, vilket de därmed även ansåg ingå i sin hemmamarknad. (SAS 1998) 
 
Det omfattande rationaliseringsprogrammet som initierades två år tidigare, som visserligen 
medförde ett gott resultat, visade sig ha en negativ inverkan på produktkvaliteten. Med 
anledning av det påbörjades en förstärkning av resurserna under nästkommande år. Efter den 
resursförbättringen menade SAS att de funnit balansen som stämmer överrens med företagets 
långsiktiga utvecklingsmål. (SAS 1998) 
 
Årsredovisning 1998 
 
År 1998 blev ett blandat år för SAS. Året började även bra men en bit in på året så utbröt en 
strejk i Danmark och Norge, vilket resulterade i minskade volymer. I början på hösten bröt 
det även ut en strejk i Sverige. Alla flygbolag som verkade inom dessa länder påverkades, 
men då SAS är den största av dem blev därmed konsekvenserna mest kännbara för SAS. 
(SAS 1999) 
 
Under året noterade SAS en dämpning av tillväxten som de befarade kunde innebära en 
ändring från den tidigare positiva trenden i efterfrågan. Dock var det svårt för företaget att 
förutsäga, då flygindustrin generellt påverkas tidigt i en konjunkturcykel. SAS indikationer 
tydde dock på en svagare konjunktur. Vid denna tidpunkt befann sig SAS i en investeringsfas, 
eftersom flertalet av deras flygplan började bli gamla. SAS beslutade att investera i ett nytt 
flygplanplan som även var bättre ur miljösynpunkt. Inom loppet av fem år skulle SAS fasa in 
55 plan av den nya modellen, vilket skulle innebära en investering på 12 miljarder kronor. 
(SAS 1999) 
 
I sin strävan mot sitt mål att bli Europas bästa flygbolag satsade även SAS på sin profilering 
detta år. Dels arbetade de internt med att förbättra sin attityd gentemot kunderna. Samtidigt 
lanserade SAS en ny logotyp som exponeras på bland annat flygplanen och uniformer. (SAS 
1999) 
 
Årsredovisning 1999 
 
För SAS del var 1999 ett krävande år precis som för flertalet andra flygbolag. Flygtrafiken 
ökade visserligen, men inte i den takt SAS hade räknat med även om konjunkturförhållandena 
var bra. Samtidigt ägde det rum en förändring i resvanor. Fler personer valde att resa med 
Economy Class istället för Business Class. Detta kom enligt Jan Stenberg som en stor 
överraskning. Enligt SAS (2000) var detta orsakerna till att resultatet urholkades och året blev 
en besvikelse. 
 
Under året implementerades även ett besparingsprogram. Den löpte planenligt, vilket 
resulterade i besparingar på 1 miljard kronor. Resterande 2 miljarder som ingick i 
besparingarna fram till 2001 såg även de ut att fortlöpa planenligt. (SAS 2000) 
  
I december beslutade SAS att 10 av de 55 nya flygplanen skulle bestå av märket Airbus där 
leveranserna var tänkta att inledas år 2001 och pågå till år 2004. Avsikten var inte enbart att 
ersätta föråldrade plan utan investeringen var ett strategiskt val för att möta efterfrågan på 
vissa linjer. Den nya modellen hade betydligt högre kapacitet, vilket leder till en minskad 
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kostnad per säte. Även ur miljösynpunkt innebar de ett stort och medvetet framsteg. Den 
trängsel som fanns på de ledande flygplatserna i Europa försvårade en expansion av turer, 
varpå en ökad kapacitet på planen var en bra lösning. (SAS 2000) 
 
SAS menar att det inom flygindustrin är viktigt med en optimal kapitalstruktur samtidigt som 
en flexibilitet är önskvärd, för att snabbt kunna anpassa sig efter marknadens utveckling. SAS 
lyckades under året komma överrens med General Electric Capital Aviation Services om att 
tillsammans bilda ett bolag. Via ett avtal fick SAS således tillgång till 30 stycken flygplan 
under 10 år. Detta gav SAS en flexibilitet och även utrymme för nya investeringar. (SAS 
2000) 
 
Årsredovisning 2000 
 
I flera avseenden var 2000 ett bra år för SAS. Den överkapacitet och prispress som 
kännetecknade föregående år ersattes av en ökad trafik. För SAS del innebar det en ökning 
med 7 procent, vilket är i linje med den genomsnittliga tillväxten i branschen. 
Kapacitetsutnyttjandet var den högsta någonsin. SAS som hade en högre andel Business 
Class-passagerare än andra bolag bidrog det ytterligare till det positiva resultatet. (SAS 2001) 
 
Under år 2000 steg kostnaderna för flygbränslet dramatiskt. År 2000 betalade SAS 1,7 
miljarder kronor mer i flygbränsle jämfört med året innan. Detta påverkade givetvis resultatet 
negativt och gav anledning till att vara än mer nöjd med resultatet, trots allt. (SAS 2001) 
 
Samarbetet med Star Allians fortsatte att vara en stark orsak till den lönsamma verksamheten. 
Den har även givit SAS möjlighet att avsevärt vidga sitt upptagningsområde. Under året 
anslöt sig ytterligare två bolag till samarbetet: British Midland och Mexicana de Aviación. 
(SAS 2001) 
 
Årsredovisning 2001 
 
Den nya VD:n Jörgen Lindegaard fick en mycket tuff start på sitt nya jobb. År 2001 var 
nämligen ett katastrofalt år där SAS redovisade sitt sämsta resultat någonsin. Förklaringen 
ligger dels i en lågkonjunktur, dels i helt oväntade händelser utanför samhällets eller 
näringslivets kontroll. Den ekonomiska instabiliteten och terrorattackerna resulterade i 
dramatiskt minskad efterfråga. I oktober inträffade även den, fram till denna tidpunkt, största 
flygkatastrofen i SAS historia där ett plan på väg från Milano havererade och 118 personer 
omkom. För att snabbt anpassa sig efter den uppkomna situationen beslöt SAS att i två steg 
stänga ett antal destinationer, minska frekvenserna och ta 21 flygplan ur bruk. (SAS 2002) 
 
I november presenterade SAS kraftfulla resultatförbättringsåtgärder av både intäktshöjande 
och kostnadssänkande natur. Förändringarna innebar en minskad personalstyrka på 3 500 
medarbetare men vikt lades även på förnyat kunderbjudande och nya arbetsmetoder. 
Effekterna förväntades leda till en förbättring på 6 miljarder vid utgången av år 2003. Det 
handlade alltså inte om att spara sig ur krisen utan att använda resurserna på ett sådant sätt att 
det gör SAS till en av vinnarna i framtiden. (SAS 2002) 
 
Under året infördes en gemensam SAS-aktie, istället för de tre som tidigare fanns. Det var ett 
viktigt steg på många sätt. Detta ledde till en ökad jämförbarhet med andra bolag, en större 
likviditet i aktien och därmed också ett större intresse från analytiker och investerare. Det 
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underlättade även möjligheten att erbjuda medarbetare att bli delägare, vilket ledde till ökad 
känsla av delaktighet. (SAS 2002) 
 
Positionen stärktes även genom strategiska förvärv. Främst gällde det köpet av Braathens. 
SAS förvärvde även aktiemajoriteten i Spanair från 49 procent till 74 procent. Genom detta 
uppnår SAS kontroll över bolagets utveckling samtidigt som företaget försvarar den 
investering som gjordes 1986. (SAS 2002) 
 
Årsredovisning 2002 
 
År 2002 präglades av flertalet utmaningar. Främst handlade det om att kraftfullt möta den 
situation som uppstod under senare halvan av 2001. Arbetet bestod av fyra huvuddelar: 
Anpassa kapaciteten till rådande efterfrågan, skapa förutsättningar för långsiktig 
resultatförbättring och ökad konkurrenskraft, integrera de nya företagen i koncernen samt 
implementera en ny koncernstruktur. (SAS 2003) 
 
Den nya koncernstrukturen som infördes innehöll fem tydliga affärsområden: Scandinavian 
Airlines, Subsidary & Affillated Airlines, Airline Support Business, Airline Related Business, 
Hotels. Syftet var att förbättra den affärsmässiga relationen gentemot kunder och leverantörer 
för alla verksamheter. (SAS 2003) 
 
SAS uppmärksammade även betydelsen av elektroniska kanaler och internet under året. 
Kunderna förväntade sig lättillgängliga produkter, vilket SAS erbjöd och som i sin tur 
resulterade i en betydlig ökning av internetbokningar. (SAS 2003) 
 
Årsredovisning 2003 
 
SAS uppvisade år 2003 återigen ett starkt negativt resultat, på -2,2 miljarder SEK vilket var 
1,5 miljarder lägre än året innan. Anledningen menar SAS delvis beror på avregleringen av 
flygmarknaden som har medfört stora förändringar i flygbranschen. Bland annat har många 
nya aktörer etablerat sig och tillgången på billiga flygplan har varit en bidragande orsak till 
detta. Kunderna har även blivit mer kostnadsmedvetna vilket har påverkat SAS och 
flygbranschen generellt sett. SAS introducerade till följd av efterfrågan på lågprisbiljetter 
lågprisbolaget Snowflake under året. (SAS 2004) 
 
Den dåliga konjunkturen i världen under året samt omvärldsfaktorer som exempelvis 
epidemin SARS och Irakkriget har enligt SAS haft en mycket negativ inverkan på företaget. 
För att säkerställa en långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet genomfördes stora 
kostnadsåtgärder under året. Detta var en del i strategin ”Turnaround 2005” som var det 
största omstruktureringsprogrammet i SAS historia.  (SAS 2004) 
 
Syftet med strategin var enligt SAS (2004) att sänka kostnaderna inom koncernen, dock utan 
att kompromissa kvalitén. Dessa åtgärder skulle möjliggöra för SAS att erbjuda lägre 
biljettpriser på flygresor och kunna behålla koncernens position på den nordeuropeiska 
marknaden. Visionen för SAS ändrades till att utgöra det naturliga första valet för kunden. 
(SAS 2004) 
 
Under året såldes Scandinavian IT Group enligt SAS (2004) av för att öka fokus på 
kärnverksamheten. Personalen påverkades även negativt under året då 800 anställda fick 
lämna SAS till följd av omstruktureringarna. 
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Årsredovisning 2004 
 
Resultatet för år 2004 blev -1,9 miljarder kronor efter skatt. Det dåliga resultatet orsakades 
delvis av en oerhört hård prispress under året. Priserna på flyg i Skandinavien var under år 
2004 de lägsta i Europa. Det dåliga resultatet berodde även på en överkapacitet på marknaden, 
höga flygbränslepriser och genomförandet av strategin Turnaround 2005. (SAS 2005) 
 
Omstruktureringsprojektet hade år 2004 lett till att enhetskostnaderna sänktes med 26 % från 
slutet av år 2002. Besparingarna påverkade dock medarbetarna hårt och 2130 medarbetare 
fick lämna SAS år 2004. Koncernstrukturen förändrades även under året, genom att 
bolagisera affärsenheterna, i syfte att minska komplexiteten och öka transparensen inom 
organisationen. 
 
Utöver strategin att satsa på kärnverksamheten strävade även SAS åt att differentiera bolaget 
jämfört med konkurrenterna för att säkra sin marknadsposition och förstärka varumärket. 
Enligt SAS (2005) såldes distributionsbolaget Travellink till följd av den ökade fokuseringen 
på kärnverksamheten. Genom att fokusera på kärnverksamheten anser SAS (2005) sig kunna 
sätta kunderna först. Pristransparens och lyhördhet är viktigt för att kunna erbjuda kunderna 
ett ökat värde för pengarna. 
 
SAS ansåg att flygindustrin är en bransch som har en årlig tillväxt, men är starkt exponerad 
för externa händelser. Krig, epidemier och oljekriser är exempel på händelser som påverkar 
flygindustrin negativt. Tillväxten i flygbranschen beror till stor del på lägre biljettpriser samt 
en större köpkraft hos kunderna på marknaden. (SAS 2005) 
 
Årsredovisning 2005 
 
År 2005 blev det första året sedan år 2000 då SAS kunde uppvisa ett positivt resultat. SAS 
menar att orsaken till stor del beror på strategin ”Turnaround 2005” som slutfördes under året. 
Projektet har medfört besparingar på ungefär 14 miljarder kronor.  Trots att 
omstruktureringsprojektet avslutas beslutade SAS att genomföra mindre förändringar för att 
kunna förbättra företagets långsiktiga konkurrensförmåga. (SAS 2006) 
 
En ny affärsmodell och nya marknadsaktiviteter infördes i koncernen under år 2005. Den nya 
affärsmodellen innebar låga envägsbiljetter och internetbokning. På grund av SAS fokus på 
kärnverksamheten sålde koncernen av dotterbolagen Jetpak, European Aeronautical Group 
samt 67 % av SAS Component. Detta frigjorde mycket kapital och hjälpte därmed att stärka 
koncernens finansiella ställning. (SAS 2006) 
 
Årsredovisning 2006 
 
Från och med 1 augusti år 2006 antog Gunnar Reitan en tillfällig roll som VD efter Jörgen 
Lindegaard. Efterfrågan tilltog under året på de flesta marknader vilket medförde ett förbättrat 
resultat enligt SAS (2007). Införandet av den nya affärsmodellen och god kostnadskontroll 
var andra bidragande orsaker till det goda resultatet. 
 
Under året fortsatte SAS med kostnadsreducering och effektiviseringar av verksamheten. Den 
nya affärsmodellen har dessutom bidragit till att intäkter effektivt kan styras. Mycket kapital 
frigjordes även under år 2006 i och med börsnoteringen av SAS Rezidor Hotel Group. Detta 
har resulterat i en starkare finansiell ställning för SAS. (SAS 2007) 
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Årsredovisning 2007 
 
Mats Jansson tog den 1 januari år 2007 över rollen som VD för SAS. Året tyngdes av tre 
flygolyckor och strejker i både Danmark och Sverige. Trots negativa händelser uppnådde 
SAS ett positivt resultat på 1,2 miljarder SEK tack vare god efterfrågan. Enligt SAS (2008) 
uppvisade flera av verksamhetsområdena under året de bästa resultaten i deras historia. De 
goda resultaten var dock inte tillräckligt stora för att på sikt kunna utveckla och förbättra 
företaget. (SAS 2008) 
 
En ny strategi, ”Strategi 2011”, antogs som syftar till att skapa en lönsam tillväxt för SAS. 
Den grundar sig på fem delar nämligen fokus på flygverksamheten, marknaden Nordeuropa, 
harmonisering av produkter och tjänster, kulturen i företaget och konkurrenskraft. Strategin 
har således både ett tydligt kund- och medarbetarfokus för möjliggöra en god framtid för 
SAS. (SAS 2008) 
 
Flera förbättringar avseende kunderbjudanden infördes under år 2007 som exempelvis 
internetbokning och attraktivare priser. SAS introducerade även nya internationella 
förbindelser. SAS menar att de här förändringarna tillsammans med ökad punktlighet ska 
förbättra kundernas förtroende för SAS och stärka varumärket. (SAS 2008) 
 
Årsredovisning 2008 
 
Enligt SAS (2009b) var år 2008 ett av de mest turbulenta i flygbranschens historia. Flera 
omvärldsfaktorer påverkade hårt som exempelvis rekordhöga oljepriser och finanskrisen. 
Detta medförde lägre efterfrågan på flygtransporttjänster på de flesta marknader. Något som 
ytterligare påverkade koncernen och framför allt dotterbolaget Spanair negativt var den 
flygolycka som inträffade i Madrid där 154 personer omkom. Resultatet av dessa negativa 
händelser bidrog till det dåliga resultatet för året. SAS valde även att sälja sina 
majoritetsandelar i Spanair och endast behålla 20 % av bolaget. De nedskrivningar och som 
var tvungna att göras och förluster i bolaget påverkade resultatet negativt. Totalt blev årets 
resultat -6,3 miljarder SEK före skatt. (SAS 2009b) 
 
Den strategi som inletts under år 2007 reviderades och ett nytt strategikoncept vid namn 
”Core SAS” infördes till följd av recessionen. Den nya strategin bestod även den av fem delar 
nämligen fokus på den nordiska hemmamarknaden, affärsresenärer, en effektiv organisation, 
lägre kostnadsbas och en förstärkt kapitalstruktur (med hjälp av 6 miljarder i 
företrädesemission). Syftet med strategin var att kunna möta framtida konkurrens och skapa 
en mindre komplex organisation. Återigen genomfördes besparingsåtgärder inom koncernen 
under året genom att bland annat minska flygflottan med 33 flygplan (15 tillhörde Spanair 
som såldes av). (SAS 2009b) 
 
Följderna av Core SAS innebär att koncernen säljer av all verksamhet som inte är relaterad till 
kärnverksamheten. SAS kommer därför sälja av exempelvis Air Greenland, bmi, Estonian Air 
och Skyways. Den nationella uppdelningen i koncernen av SAS Sverige och SAS Norge och 
SAS Danmark att upphöra och ersättas av enbart SAS som kommer ansvara för alla tre 
länderna. (SAS 2009b) 
 
Krisen har påverkat flygbranschen hårt och över 30 flygbolag gick under år 2008 i konkurs. 
Bland dessa gick Sterling i konkurs som var SAS största konkurrent i Danmark. SAS menar 



 

 
 
27 

dock att deras position fortfarande är stark på marknaden och att företaget förknippas med 
kvalitet, pålitlighet och stabilitet. (SAS 2009b) 
 

4.3 Nyckeltal 
 
För att mäta ett företags prestationer är det vanligt att studera nyckeltal. Dessa tal fås genom 
att hämta siffror från främst resultat- och balansräkningen i en årsredovisning. Siffrorna sätts 
sedan i relation till varandra för att ge ett nyckeltal som beskriver företagets prestation utefter 
deras förutsättningar. 
 
Genom att studera SAS nyckeltal går det att få en uppfattning om bland annat företagets 
lönsamhet och finansiella ställning. Görs en återblick över en period syns även företagets 
prestationer under samma tid, vilket ger en bild av SAS utveckling. Nedan sammanställs ett 
antal nyckeltal just i syfte att ge en bild av SAS prestationer mellan åren 1992 och 2008. 
Vissa av nyckeltalen används även senare i den del som handlar om Content analysis. 
 
 

År RE RT Soliditet Anställda 
1992 -9,5 % 5,5 % 20 % 40 140 
1993 -12,3 % 4,1 % 20 % 37 330 
1994 7,3 % 6,5 % 28 % 28 425 
1995 24,3 % 12,2 % 32 % 22 731 
1996 13,2 % 7,1 % 36 % 23 607 
1997 15,7 % 8,1 % 38 % 25 057 
1998 17,6 % 8,9 % 40 % 27 071 
1999 10,8 % 5,0 % 40 % 28 863 
2000 14,2 % 7,2 % 40 % 30 939 
2001 -7,3 % -0,3 % 25 % 31 035 
2002 -3,0 % 2,7 % 23 % 35 506 
2003 -11,2 % 0,9 % 21 % 34 544 
2004 -17,4 % -0,9 % 19 % 32 481 
2005 3,5 % 3,3 % 21 % 32 363 
2006 1,8 % 3,4 % 32 % 26 554 
2007 6,1 % 4,3 % 35 % 25 516 
2008 -12,0 % -0,3 % 20 % 24 635 

Tabell 1. Nyckeltal för SAS. 
 
 
Nyckeltalen i tabell 1 visar att SAS har haft goda år med stark lönsamhet men även år som har 
varit sämre. Utifrån nyckeltalet RE ser vi att SAS hade en bra period med positiva resultat 
mellan åren 1994 och 2000. Under motsvarande period förstärkte de sin soliditet från 20 % till 
40 %. Bäst lönsamhet hade de under 1995. 
 
Vidare kan vi urskilja att SAS hade en svår period mellan åren 2001 och 2004. År 2001 sjönk 
resultatet dramatiskt med 21,5 procentenheter. Under motsvarande period tappade SAS sin 
soliditet som de förbättrat under perioden innan. År 2004 var soliditeten således lägre än vad 
den var år 1993. 
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Nästkommande 3 år, 2005 till 2007, lyckades SAS vända sina tidigare negativa resultat till att 
bli positiva, om än blygsamma. Dessvärre försämrades resultatet igen år 2008 och ännu en 
gång föll soliditeten till kring 20 %. 
 
Ur kolumnen antalet anställda ser vi att de varierat en aning mellan åren. År 1992 var de 
anställda 40 140 för att tre år senare sjunkit till 22 731. Antalet anställda följer resultaten i 
viss mån då vi bland annat kan urskilja en ett stigande under den period på 90-talet som var 
gynnsam för SAS. En viss fördröjning går dock att urskilja, vilket kan bero på att uppsägning 
samt anställning är processer som tar tid att genomföra. 
 

4.4 Content analysis 
 
I princip kan en Content analysis utföras på hur många sätt som helst. Det är upp till den som 
utför analysen att se till så det som mäts har relevans. Finns inte det så kan analysen inte leda 
till några slutsatser (Neuendorf 2002). I vår studie har vi valt att analysera vissa kategorier av 
ord. För att få en relevans har dessa sedan ställt i relation till SAS nyckeltal. 
 
Från den Content analysis som genomfördes för tidsperioden år 1992 till år 2008 på stycket 
”VD har ordet” i SAS årsredovisning sammanställdes 131 positiva och 125 negativa 
nyckelord. Dessa var unika ord som hade en positiv eller negativ syftning. Utifrån varje år 
analyserades antalet positiva och negativa ord som överrensstämde med nyckelorden. 
Resultatet av nyckelordsanalysen presenteras i tabell 2.  
 
 

År 

Unika 
negativa 
Nyckelord 

Negativa 
Ord 

Unika 
positiva 
Nyckelord 

Positiva 
Ord 

Totalt 
antal ord 

1992 32 39 24 35 855 

1993 29 42 22 38 969 

1994 3 3 14 15 280 

1995 7 8 18 24 302 

1996 17 22 31 46 674 

1997 10 12 42 84 909 

1998 27 33 33 48 699 

1999 13 15 34 52 744 

2000 14 16 40 59 665 

2001 34 49 41 66 880 

2002 21 29 34 51 811 

2003 15 24 34 49 971 

2004 20 26 32 46 916 

2005 19 24 30 56 858 

2006 9 9 33 52 519 

2007 21 25 25 32 509 

2008 26 34 24 31 747 

Tabell 2. Sammanställning av Content analysis. 
 
 
Av tabell 2 går att utläsa variationen av de negativa orden respektive positiva orden. Det 
totala antalet negativa ord är flest år 2001 och är som lägst år 1994. De positiva orden är flest 
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år 2005 och lägst år 1994.  Att både de positiva och negativa orden är som lägst år 1994 beror 
på att det totala antalet ord endast var 280 stycken. 
 
De data som presenterats i tabell 2 säger dock i sig själv inte så mycket, utan behöver relateras 
till andra data. Således beräknades korrelationen mellan resultatet av Content analysis i tabell 
2 och nyckeltalen i tabell 1. Orsaken till varför korrelationen beräknades var för att hitta 
relevanta samband mellan olika variabler. I tabell 3 presenteras de samband som har en 
korrelation större än 0,5 eller mindre än -0,5 med röd text. Vi valde 0,5 och -0,5 som gräns 
eftersom vi anser att en korrelation över den gränsen är värd att studera närmare. 
 
 

Jämförande 

variabler Negativa Ord 
Förhållande 

Negativa/Positiva 
Totalt antal 

ord 
RE -0,61 -0,60 -0,60 

RT -0,50 -0,37 -0,55 

Soliditet -0,50 -0,55 -0,43 

Anställda 0,52 0,42 0,60 

VM -0,42 -0,28 -0,48 

KOH -0,53 -0,32 -0,47 

Tabell 3. Korrelationen mellan olika variabler 
 
 
Av tabell 3 framgår att det existerar åtta samband med en korrelation större än 0,5 eller 
mindre än -0,5. För att göra den data som presenterats i Tabell 3 mer överskådlig kommer 
diagram att användas i relation till nyckeltalen. Vi har dock valt att presentera de diagram som 
enligt oss påvisar ett intressant samband (Övriga diagram återfinns i bilaga 3). En del av 
diagrammen har en så snarlik relation (exempelvis totalt antal ord mot RE och totalt antal ord 
mot RT) att en presentation av alla skulle innebära en upprepning. Ytterligare ett diagram 
kommer att presenteras som inte finns i tabell 3, vilket är förhållandet mellan positiva ord och 
aktiekursen. Då aktiekursen inte sträcker sig över hela perioden kunde inte korrelationen 
beräknas. 
 
 

 
Diagram 1. Sambandet mellan negativa ord och RE (Egen konstruktion). 
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Diagram 1 visar sambandet mellan de negativa ord som återfanns i stycket VD har ordet i 
årsredovisningarna och RE. Det går utifrån diagrammet att utläsa att det finns ett negativt 
samband, trots att de två kurvorna inte helt överrensstämmer. Detta innebär att då RE sjunker 
ökar antalet negativa ord. Dock skiljer sig år 2006 åt då det istället finns ett positivt samband. 
Det bör dock noteras att år 2006 inte är ett tillförlitligt år eftersom SAS hade två VD-byten 
med en tillfällig VD. 
 
 

 
Diagram 2. Sambandet mellan negativa ord och antalet anställda (Egen konstruktion). 
 
 
Förhållandet mellan antalet negativa ord och antalet anställda visas i diagram 2. Trots att 
korrelationen var 0,52 framgår inget tydligt samband mellan de två variablerna. Mellan åren 
1995 till 2000 stiger antalet anställda konstant trots att de negativa orden varierar kraftigt i 
antal. Negativa ord fluktuerar mer samtidigt som antalet anställda inte har samma svängning 
utan snarare är en linje mellan de negativa ordens svängningar. Således ser linjen som visar 
antalet anställda ut att ha långsammare förändringar både uppåt och nedåt. 
 
 

 
Diagram 3. Sambandet mellan negativa ord och kapitalomsättningshastigheten (Egen 
konstruktion). 
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Diagram 3 påvisar ett negativt samband mellan antalet negativa ord och 
kapitalomsättningshastigheten. Då antalet negativa ord ökar minskar 
kapitalomsättningshastigheten. Detta samband syns tydligt år 2001 och år 2006. 
 

 
Diagram 4. Sambandet mellan totalt antal ord och RE (Egen konstruktion). 
 
 
Diagram 4 visar sambandet mellan totalt antal ord och RE. Här framgår ett tydligt negativt 
samband. Då RE sjunker, stiger totalt antal ord. Innebörden av sambandet är alltså att då 
företagets avkastning sjunker ökar den totala längden på stycket VD har ordet i 
årsredovisningen. Detta är intressant att notera då sambandet är så pass tydligt. 
 
 

 
Diagram 5. Sambandet mellan positiva ord och aktiekurs (Egen konstruktion). 
 
 
I diagram 5 ovan ser vi en jämförelse mellan aktiekursen och positiva ord i VD:ns 
kommentarer. Aktiekursens linje är kortare och börjar först år 2001. Det beror på att det var 
detta år som en gemensam aktie för SAS introducerades. Trenden på linjerna följer varandra 
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under flertalet av åren. Det är endast år 2007 som linjerna avsevärt skiljer sig ifrån varandra. 
Detta år steg aktiekursen och därmed även indirekt intressenternas förväntningar kraftigt. 
Samma år minskade VD:ns positiva ord betydligt. Nästkommande år sjönk aktien häftigt och 
återigen är linjerna intill varandra. 
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5. Analys 
I kapitlet kommer en analys genomföras utifrån den empirin som presenterats i relation till 
teorin. Kapitlet inleds med en nyckeltalsanalys och en analys med hjälp av Content analysis. 

Slutligen utförs en analys av de uttalanden som gjorts i VD har ordet. 

 

5.1 Tolkning av nyckeltal 
 
Precis som McRoberts & Hoffman konstaterar i teorin är nyckeltal bra att studera för att få en 
indikation om företagets situation. Fördelaktigt är även att studera nyckeltal över en period för 
att åskådliggöra trender i ett företag. Genom att använda nyckeltal som hjälpmedel för att 
analysera SAS mellan åren 1992 till 2008 kan vi uppfatta att något har hänt. Problemet är 
enligt teorin att tolka nyckeltalen, alltså att förklara varför något har hänt. 
 
Vi kan alltså ganska enkelt konstatera att SAS hade ett sämre år 1993, utifrån empirin. Vi ser 
även att arbetsstyrkan minskade de efterföljande åren. Detta indikerar på att SAS vidtagit 
någon åtgärd, men det är svårt att endast utifrån nyckeltalen säga vad. Efterföljande år visade 
SAS även ett förbättrat resultat vilket tyder på att de åtgärder som gjordes var lyckade. Vidare 
ser vi att 2001 blev starten på en tuff period som tärde rejält på det egna kapitalet. Det syns 
genom den kraftiga minskningen av soliditeten. År 2005 och två år framåt har soliditeten 
blivit stabilare igen. Utifrån nyckeltalen vet vi dock inte varför. Det beror knappast enbart på 
att årets resultat investerats i företaget då dessa är för blygsamma. Det bör således finnas en 
annan förklaring som exempelvis nyemission eller försäljning av olika delar i verksamheten. 
Detta går således inte att avgöra genom att endast se på nyckeltal. Nyckeltalen kan med andra 
ord visa vilka år som kan vara intressanta att studera extra. Men de fungerar inte som hjälp 
vid en djupare förståelse för olika händelser i företaget. 
 

5.2 Tolkning av Content analysis 
 
De diagram som presenteras i empiridelen visar att det finns samband mellan den Content 
analysis som utförts och nyckeltal som RE, RT, soliditet och antalet anställda. Vissa samband 
syns tydligare i diagrammen än andra. Det beror på att när den ena variabeln markant ändrar 
riktning i diagrammet gör även den andra variabeln en markant förändring, både när de följs 
åt (positiv relation) eller när de skiljs åt (negativ relation). 
 
Sambandet negativa ord och RE 
 
Det samband som går att utläsa av diagram 1 påvisar ett negativt förhållande mellan 
variablerna negativa ord och RE som nämnts i empirin. När de negativa orden stiger, sjunker 
RE vilket kan utläsas för exempelvis år 1993. Enligt den undersökning som presenterades i 
artikeln ”Can we detect fraud eralier?” tenderar bedrägeribolag att använda fler negativa ord 
där en orsak sägs vara ledningens kännedom om omständigheter som påverkar företagets 
framtid. 
 
SAS är inte ett företag som misstänks för bedrägeri men parallellen kan ändå dras vid att 
antalet negativa ord ökar när VD:n förutser sämre tider. Dock är det svårt att generellt urskilja 
ökad negativitet i förväg innan lönsamheten blir sämre. På motsvarande sätt går det även att 
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tyda färre negativa ord vid de åren då lönsamheten förbättras. Exempelvis år 1994 visar en 
stark förbättring av resultatet samtidigt som VD:ns negativa ordval faller från 43 till 3 ord. 
Året därpå borde visserligen de negativa orden minska ytterligare då det året innebar ett ännu 
bättre resultat. En förklaring kan vara att år 1994 års negativa ord var i underkant, vilket 
skulle kunna bero på att det var första året som Jan Stenberg skrev ”VD har ordet” och valde 
att inte framstå som allt för negativ vid första tillfället. En annan förklaring kan vara att texten 
som presenteras år 1995 delvis nämner förväntningarna inför framtiden. Då framtiden 
förväntades bli osäker där marknaden befarades försvagas resulterade det i ett ökat antal 
negativa ord. En del av dessa ord syftar alltså till nästkommande år, som även visade sig bli 
ett resultatmässigt sämre år för SAS. 
 
År 1998 är ett annat år som inte har det negativa samband som generellt går att se. På samma 
sätt som vid år 1995 presenteras en minskad förväntan på framtiden, vilken en del av de 
negativa orden kan härledas till. Dock inte till så stor del att linjen skulle gått nedåt, som den 
borde. Under detta år hade SAS problem med strejker vilket bidragit till att de negativa orden 
ökat i texten och kan således vara en annan del av förklaringen till den kraftiga ökningen av 
negativa ord. Precis som vid tillfället 1995 sjunker resultatet nästkommande år. Vid dessa 
tillfällen har således Content analysis i ett tidigare skede, än nyckeltalen, givit indikation om 
framtiden. Vid flertalet av åren går det dock inte att tyda några sådana signaler i förväg. 
 
Några år som skildrar relationen mellan variablerna tydligt är åren 2000 till 2002. År 2000 var 
ett mycket bra år för SAS med ökade volymer och ett högt kapacitetsutnyttjande. Detta år var 
de negativa orden 16 stycken. Nästa år kom att bli SAS sämsta år genom tiderna. Här steg de 
negativa orden till 49 stycken. Anledningen till att det inte vid detta tillfälle framkom några 
indikationer vid ett tidigare skede beror på de omständigheter som orsakade det dåliga 
resultatet. Vid tidigare tillfällen har SAS kunnat förutspå framtiden, men vid 2001 var det 
yttre omständigheter som ingen kunnat ana som till stor del orsakade det dåliga resultatet. 
Samtidigt gick SAS en lågkonjunktur till mötes. Inte heller en sådan är lätt att förutspå då 
flygbranschen är en av de första som påverkas av konjunkturer. År 2002 visade sedan ett 
bättre resultat och de negativa orden sjönk kraftigt. 
 
Det identifierade sambandet känns naturligt då en sämre avkastning innebär en sämre 
situation för företaget. Utifrån detta samband tycks det således finnas en samstämmighet 
mellan företagets redovisning och företagets situation. Innebörden är alltså att innehållet i VD 
har ordet stämmer överens med företagets verkliga situation som presenteras genom 
nyckeltalen. Det bör dock noteras att sambandet inte fungerar för hela perioden mellan år 
1992 till år 2008, som exempelvis år 2006. Orsaken till trendbrottet år 2006 anser vi beror på 
de två VD byten som inträffade under året. En ny VD och speciellt en tillfällig VD tror vi inte 
vill ge en allt för dyster bild av företaget. 
 
Sambandet negativa ord och antalet anställda 
 
I diagram 2 finns ett, vid första anblicken, anmärkningsvärt förhållande. Förhållandet skulle 
kunna uttryckas som ”ju fler anställda desto fler negativa ord i texten”. Dock får en jämförelse 
dessa variabler emellan ha den insikten att linjen som visar antalet anställda kan ha en 
fördröjd effekt. Exempelvis var 1993 ett väldigt dåligt år. Det syns genom den höga andelen 
negativa ord. Antalet anställda halverades nästan under de två kommande åren. Samtidigt 
minskade de negativa orden under dessa år till följd av att SAS presterade bättre resultat, 
bland annat tack vare minskade personalkostnader. Samma tankesätt stämmer dock inte in på 
åren 2001 och 2002. Den höga andelen negativa ord år 2001 borde i sådanna fall inneburit en 
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minskning av personal efterföljande år, men så var inte fallet. Diagramet blir därmed 
svårtolkat även om ett visst samband kan urskiljas. 
 
Sambandet negativa ord och kapitalomsättningshastighet 
 
I diagram 3 som visar sambandet mellan negativa ord och kapitalomsättningshastighet 
urskiljer vi ett liknande samband som i diagram 1. När den ena variabeln stiger så sjunker den 
andra, alltså ett negativt samband. De negativa orden är således få när 
kapitalomsättningshastigheten är hög. Sambandet känns naturligt då en högre 
kapitalomsättningshastighet ofta även innebär en högre lönsamhet, vilket borde leda till en 
lägre negativitet. Dock ser vi ett trendbrott år 2008 där både negativa ord och 
kapitalomsättningshastigheten stiger. Vi anser förklaringen bero på att de negativa orden har 
en starkare relation till lönsamheten som sjönk det året, se diagram 1. Det faktum att 
kapitalomsättningshastigheten steg år 2008 beror på en bibehållen omsättning men betydlig 
minskning av det totala kapitalet i företaget. Således ser det ut som om SAS säljer en del av 
sin verksamhet. Anledningen kan vara en förväntad sämre framtid, vilket även kan tydas i den 
grad av negativitet som vår Content analysis visar för år 2008. 
 
Sambandet totalt antal ord och RE 
 
I diagram 4 framgår det att längden på ”VD har ordet” ökar då företaget visar ett sämre 
resultat, vilket är något förvånande. Enligt teorin så tenderar snarare ett företag som kämpar 
för överlevnad att minska sin kommunikation gentemot externa aktörer. Även Churyk, Lee 
och Clinton konstaterar i teorin att en korthet i texten kan indikera på en önskan att minimera 
risken att göra misstag. Således borde texten minska under de åren som resultatet är sämre 
istället för att öka, som det gör nu. Vid en genomgång av de åren som innehåller en längre 
text observeras att SAS detaljrikt redogöra för olika företeelser som påverkat resultatet. Vid 
flertalet tillfällen är det sådana faktorer som inte SAS rår över. Således kan en förklaring vara 
att så länge det är yttre faktorer som orsakar problemen har SAS ingenting att dölja. Däremot 
om faktorerna beror på deras egen förmåga skulle informationen möjligtvis vara minimerad. 
Genom de åren som studerats är det inte mycket information som påvisar deras brister utan i 
betydligt större utsträckning information om yttre omständigheter som påverkat deras resultat. 
Därmed kan det något märkliga sambandet mellan linjerna förklaras med SAS vilja att i detalj 
beskriva de yttre omständigheter som påverkat deras resultat negativt. 
 
Sambandet positiva ord och aktiekursen 
 
Genom att studera trenden av de positiva orden i diagram 5 ser vi en tendens att aktiekursen 
har en fördröjd effekt på de positiva orden. År 2006 sjunker antalet positiva ord jämfört med 
år 2005, vilket borde påverka aktiekursen på ett likartat sätt. Vi ser dock att aktiekursen stiger 
kraftigt under år 2007, trots att antalet positiva ord minskat betydligt under året. Detta beror 
troligen på att SAS i sin årsredovisning för 2006, som presenterades i mars 2007, ger en 
positiv bild inför framtiden, vilket får externa intressenter att investera i SAS under år 2007. 
Nästa år, i mars 2008, presenterar SAS sin årsredovisning för år 2007 som innehåller betydligt 
färre positiva ord. Detta kan delvis förklara aktiekursens markanta fall under år 2008. Detta 
skulle även innebära att det går att bedöma aktiekursens utveckling i ett tidigare skede genom 
att studera förändringen av antalet positiva ord mellan två år. Det är dock svårt att genomföra 
en fullständig analys då aktiekursen endast sträcker sig tillbaka till 2001. Trots denna 
begränsning anser vi att observationen är intressant. 
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5.3 Tolkning av ”VD har ordet” 
 
Följande analys kommer att tolka SAS situation genom att studera VD har ordet utifrån olika 
perspektiv för att få en helhetsbild av SAS situation mellan åren 1992 och 2008. 
 

5.3.1 Strategier 

 
Under perioden mellan 1992 till 2008 genomförde SAS flera stora kostnadsbesparingar för att 
kunna bli mer konkurrenskraftiga. Exempelvis framgår av empirin att SAS år 1994 
genomförde ett omstruktureringsprogram för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet. År 
2003 introducerade SAS även ett lågprisbolag vid namn Snowflake som skulle konkurrera 
med exempelvis Ryanair. SAS ständiga förändringsarbeten och lågprisbolaget Snowflake 
tyder på att företaget strävar efter det teorin kallar kostnadsöverlägsenhet.  
 
Av empirin framgår dock att SAS samtigit satsade på en hög grad av differentiering. SAS 
strävade exempelvis år 1998 efter att bli Europas bästa flygbolag och profilerade sig under 
året. År 2004 framgår det av empirin att SAS strävade åt att differentiera sig för att säkra sin 
marknadsposition. SAS fokuserar även mycket på affärsresenär och år 2008 väljer SAS att 
ytterligare stärka detta fokus. Här framgår det tydligt att SAS försökte bli exklusiva och 
unika, vilket enligt teorin per definition innebär en differentieringsstrategi. 
 
SAS utrycker även i empirin vid flertalet år att koncernen satsar på hemmamarknaden 
Skandinavien och norra Europa. Dock investerade SAS trots allt i bolag som exempelvis 
Spanair som inte är verksam på SAS hemmamarknad. Detta tyder på en vilja till fokusering 
men inte i handling. 
 
Enligt teorin ser vi inslag av alla de tre konkurrensstrategierna i SAS verksamhet. Utifrån den 
observationen tycks alltså SAS vara ganska fragmenterad i sin strategiska planering. Teorin 
utrycker även att det är svårt att utforma en effektiv organisation då företaget fokuserar på 
flera av strategierna samtidigt. Det framstår även motsägelsefullt att SAS försöker införa 
strategin kostnadsöverlägsenhet då företaget satsar på affärsresenärer i stor grad, vilka kan 
anses som en differentiering jämfört med andra flygbolag. 
 
Det framgår av teorin om konkurrensstrategier att ett företag som inte lyckas utveckla en av 
de tre konkurrensstrategierna kan hamna i en dålig position. SAS dåliga ställning under 
perioden kan således vara ett resultat av det inkonsekventa strategiska handlandet. Det är med 
andra ord troligt att SAS har blivit fast i mitten och varken är differentierad eller 
kostnadsfokuserad vilket har bidragit till deras låga avkastning. Teorin nämner även att 
organisationer som är fast i mitten ofta har röriga och ineffektiva organisationer. Att SAS har 
en rörig och oorganiserad organisation framgår tydligt utifrån empirin. 
 

5.3.2 Omstruktureringar 

 
Utifrån empirin går att utläsa att perioden mellan år 2002 till år 2004 karakteriserades av stora 
omstruktureringar. År 2002 förändrades bland annat SAS koncernstruktur. En del i 
omstruktureringen var även strategin ”Turnaround 2005” vilket framgår av empirin. 
Ytterligare ökade SAS fokus på kärnverksamheten. 
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Ett återkommande fenomen under perioden mellan år 1992 till år 2008 är SAS fokus på 
kärnverksamheten. En genomgång i empirin visar att kärnverksamheten nämns i 
årsredovisningarna 1993, 1994, 2003, 2004, 2005 och 2008. Åren kan delas in i tre faser 
1993-1994, 2003-2005 samt 2008. Av tabell 1 går att utläsa att RE för alla dessa år förutom 
åren 1994 och 2005 var negativa. Från empirin framgår även att SAS för åren 1994 och 2005 
hävdar att de på grund av sitt nya fokus på kärnverksamheten kunde vända den negativa 
avkastningen. Detta anser vi är en intressant iakttagelse. Det framgår således att SAS endast 
under de dåliga åren väljer att fokusera på kärnverksamheten. Värt att notera är även att SAS i 
samband med fokuseringen på kärnverksamheten valde att sälja av delar av verksamheten. 
 
Utifrån teorin om Early Warning Systems ser vi att det är vanligt att företag säljer av 
verksamhet i kris och påstår att detta görs på grund av omstruktureringar. SAS handlande 
stämmer således väl ihop med teorin. Svårigheten är dock precis som teorin säger att det är 
svårt att analysera och upptäcka dessa samband. Det tycks ändå existera ett samband mellan 
SAS omstruktureringar och företagets nyckeltal. Således torde en extern intressent kunna 
upptäcka problem genom att studera företagets handlande. 
 

5.3.3 Företagsledarnas agerande 

 
Utifrån empirin framgår det att Jan Carlzon år 1992 ansåg att SAS dåliga resultat berodde på 
devalveringen av den Svenska kronan. Det intressanta är dock att devalveringen trots allt 
medförde positiva effekter genom att flygflottan kunde uppvärderas med 3 miljarder kronor. 
Vidare framgår av empirin att RE för år 1992 var -9,5 % vilket dock inte nämndes i VD har 
ordet, se tabell 1. Enligt teorin ser vi att företagsledare i en krissituation ofta skyller ifrån sig 
eller kommer med ursäkter. Vi anser därför att detta uttalande är en ursäkt för det dåliga 
resultatet. Istället för att erkänna att SAS inte lyckades uppfylla de avkastningskrav som 
ägarna ställde skyller Jan Carlzon ifrån sig på devalveringen. 
 
Vidare framgår det av empirin, för år 1992, att SAS internt lyckades sänka kostnaderna rejält 
genom en uppsägning av 3700 medarbetare. Det här uttalandet får läsaren att uppfatta 
besparingen som något positiv då SAS lyckades sänka kostnaderna. Trots att lägre kostnader i 
vissa sammanhang kan anses positivt är dock inte en uppsägning av arbetskraft positivt i 
längden då exempelvis kapaciteten sjunker i företaget. Att säga upp personal är heller inget 
företag generellt brukar göra utan orsak, varvid detta agerande kan tolkas som ett desperat 
handlande. SAS befann sig i en dålig situation och var tvungen att säga upp personalen för sin 
överlevnad. Soliditeten för år 1992 var under 20 %, se tabell 1, vilket även påvisar deras 
problem. Enligt teorin förändras företagsledarens agerande vid kris och kan leda till ett 
desperat handlande och uppträdande. Detta utlåtande var således ett försök att vända det 
negativa till något positivt. 
 
Redan år 1993 erkände Jan Reinås att de rationaliseringsåtgärder som genomförts inte 
medförde önskvärda effekter, eftersom kostnaderna ökade inom andra områden. År 1996 
insåg SAS även att det dåliga resultatet under året delvis berodde på nedskärningarna av 
personalen vilket medförde att SAS inte kunde uppehålla produktionen. Dessutom påverkades 
även de stora besparingarna som genomförts kvalitén negativt. 
 
Enligt teorin är kvalitet en aspekt som lätt påverkas då företag upplever problem, vilket även 
empirin för SAS påvisar. Således kan Jan Carlzons uttalande år 1992 om den positiva effekten 
av kostnadsreduceringen anses vara fel. 
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Till följd av den negativa utvecklingen under år 2001 var SAS tvungna att ta till dramatiska 
åtgärder för att sänka kostnaderna. Jörgen Lindegaard menade att dessa åtgärder inte handlade 
om att spara utan att skapa möjligheter för framtiden, se empirin. Detta kan visserligen inte 
anses som ett felaktigt eller falskt uttalande, utan snarare ett sätt att vända det negativa till 
något positivt. I likhet med år 1992 finns därför en överrensstämmelse med teorin om hur 
företagsledare agerar. 
 
Det går även att ifrågasätta SAS strategiska handlande under året då företaget bland annat fick 
säga upp 3500 medarbetare, stänga flyglinjer och ta 21 flygplan ur drift men samtidigt 
genomför SAS förvärv av både Braathens och Spanair. Detta kan tyckas något paradoxalt. 
Förklaringen kan dock vara att SAS hade en låg probleminsikt och inte insåg de problem och 
de omvärldsfaktorer som företaget skulle ställas inför. 
 

5.3.4 Omvärldsfaktorer  

 
Utifrån empirin framgår det att flygmarknaden avreglerades år 1997. Detta är enligt teorin en 
evolutionär process som genom lagändring påverkade hela flygbranschen. SAS kunde med 
andra ord inte påverka sin egen situation utan styrdes av omvärldsfaktorer som förändrade 
konkurrensbilden avsevärt. År 1999 noterar SAS att resenärernas resvanor hade förändrats 
och att allt fler kunder väljer att resa i Economy class. Detta berodde på den ökade 
prismedvetenheten hos resenärerna till följd av avregleringen och den evolutionära 
förändringen i branschen. År 2003 inser även SAS att avregleringen medfört stora 
förändringar för flygbranschen.  
 
År 2001 blev ett katastrofalt år för SAS som kan utläsas i empirin. Orsakerna var enligt SAS 
lågkonjunkturen och de omvärldsfaktorer som påverkade SAS mycket negativt. 
Terrorattacken påverkade hela välden mycket hårt men flygbranschen var troligtvis en av de 
mest drabbade branscherna. Empirin påvisar även att SAS år 2003 skyller mycket av sina 
problem på omvärldsfaktorer som exempelvis epidemier och krig. Detta påverkade SAS 
negativt då färre personer valde att flyga. I empirin för år 2004 utrycker även SAS tydligt att 
de är medvetna om flygbranschens exponering mot omvärldsfaktorer. 
 
Enligt teorin grundar sig den strategiska utformningen i en analys. Med hjälp av exempelvis 
en SWOT-analys utformar företaget således koncernstrategierna. Den här analysen försvåras 
dock för ett företag som lätt påverkas av omvärldsfaktorer. Således blir det svårare för 
exempelvis SAS att utforma hållbara strategier och mål. I flygbranschen beror detta på de 
snabba förändringar som en epidemi eller terrorattack för med sig. Resultatet blir en hög 
riskexponering mot omvärldsfaktorer vilket försvårar analysen av ett företag för en extern 
intressent. 
 

5.3.5 Myter 

 
En myt består enligt teorin av fyra faser som vardera styrs av variablerna omorientering och 
probleminsikt. I empirin för år 1992 framgår att SAS genomförde kostnadsbesparingar under 
året på grund av en framtida avreglering. Detta påvisar att det fanns en viss grad av 
omorientering. Graden av probleminsikt kan dock anses vara låg eftersom den framtida 
avregleringen skedde långt senare, år 1997. Att förbereda sig för en avreglering genom att 
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säga upp personal så långt i förväg anser vi ha ett svagt samband, utan verkar snarare vara en 
ursäkt. En troligare orsak var att SAS behövde säga upp personal för att minska sina 
kostnader på grund av det dåliga resultatet. 
 
Utifrån teorin om företagsmyter anser vi därför att SAS år 1992 befann sig i fasen 
konjunkturellt handlande. Detta anser vi delvis beror på det sätt Carlzon agerade genom att 
skylla ifrån sig på omvärldsfaktorer och dels på grund av en låg probleminsikt samt en viss 
grad av omorientering under året. Detta innebär enligt teorin att SAS år 1992 befann sig i den 
avslutande fasen i en myt och att en kris skulle efterföljas. I tabell 1 går att utläsa år 1993 blev 
ett ännu sämre år för SAS med en avkastning till ägarna på -12,3 %. 
 
Intressant att notera är att SAS år 1993 fick en ny VD, Jan Reinås, i samband med den kris 
företaget upplevde. Till skillnad från det föregående året kunde Jan Reinås dock precisera 
tydligt vad orsaken till det dåliga resultatet var, exempelvis höga kostnader, negativ 
vinstmarginal i delar av trafiksystemet och en diffus organisation. Således tycks 
probleminsikten vara hög år 1993. Empirin påvisar även en vilja till hög grad av 
omorientering, då SAS beslutade att fokusera på kärnverksamheten samt genomföra en 
sammanslagning av de tre bolagen. 
 
Intressant nog inträffade ytterligare ett VD-byte redan ett år efter det att Jan Reinås tillträtt 
positionen som VD. Det torde därför vara troligt att år 1993 var en så kallad Spökmyt som 
teorin om företagsmyter nämner, se figur 3. Detta innebär alltså att undertryckta 
föreställningar existerade om hur SAS borde handla strategiskt samt orsakerna till den 
rådande krisen. 
 
Enligt teorin om myter krävs en kris för att ett mytskifte ska vara möjligt. Således torde år 
1993 varit det krisår som initierade ett mytskifte. I empirin framgår det att ledarskapsskiften 
inträffade vid en kris, nämligen både år 1993 och år 1994. 
 
Då Stenberg år 1994 tog över rollen som VD förändrades företagets synsätt märkvärt. SAS 
strategi förändrades till att fokusera på hemmamarknaden samt en stor omstrukturering 
genomfördes för att fokus skulle läggas på kärnverksamheten. 
 
Teorin säger även att en tydlig förändring av företagets strategitänkande krävs för ett 
mytskifte. Återigen stämmer teori och empiri väl ihop då det under år 1994 inträffade en 
förändring i företagets koncernstrategi och vision. Vi finner därför att år 1994 är den 
inledande fasen, strukturell insikt, i en ny myt. SAS insåg sina problem och handlade utefter 
den vetskapen. 
 
Det framgår av empirin att år 1995 blev ett mycket lyckat år för SAS. RE var exempelvis 
rekordhög på 24,3 % och SAS fick en god vinst. Under året förekom inga större 
omstruktureringar. SAS poängterade dock att ytterligare omorganisering behövdes 
genomföras i framtiden för att säkerställa sin position. Vidare inträdde SAS alliansen Star 
Alliance för att kunna vara konkurrenskraftiga. Vid en jämförelse med teorin framgår det att 
SAS år 1995 upplevde fasen framgång på grund av exempelvis god tillväxt och höjd 
lönsamhet. 
 
De följande åren gick det bra för SAS. Dock går det att utläsa ifrån empirin en avtagande 
resultatutveckling under år 1996. Trots att detta tyder på en stagnation var dock 
probleminsikten fortfarande hög i och med att SAS insåg att det dåliga resultatet delvis 
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berodde på de stora besparingar vilket påverkade kvalitén och produktionen negativt. 
Dessutom var graden av omorienteringen låg då inga stora omstruktureringsprojekt 
genomfördes under året. Detta torde därmed innebära att SAS fortfarande befann sig i 
framgångsfasen. 
 
Under år 1998 förändras dock tonen i VD har ordet till att bli mer negativ. SAS upplevde 
flertalet strejker och det går att tyda att framtidsutsikterna såg mörkare ut exempelvis på 
grund av dämpning av tillväxt. Utifrån empirin går även att läsa att SAS bestämde sig för att 
investera i nya flygplan på 12 miljarder kronor. Detta handlande kan anses som motsägande 
då en sämre framtidsbild borde innebära försiktigare investeringar. Probleminsikten torde 
därför sjunkigt något jämfört med föregående år, vilket kan tyda på början till en 
stagnationsfas. 
 
År 1999 mötte SAS motgångar, vilket framgår av empirin, trots att SAS menade att 
konjunkturen fortfarande var bra. I empirin konstateras det även att flygvanorna ändrades 
under året och att detta kom som en stor överraskning. Det är värt att notera att SAS inte hade 
insett förändringen tidigare och heller inte förstod orsaken till problemen utan endast 
konstaterade att problem existerade. Detta tyder på en låg probleminsikt. Under året 
genomfördes dock ett besparingsprojekt vilket tyder på en viss grad av omorientering. Detta 
skulle enligt teorin om företagsmyter innebära fasen konjunkturellt handlande. Det finns dock 
problem med detta påstående. Det går nämligen att utläsa att år 2000 blev ett väldigt bra år för 
SAS vilket skulle innebära en framgångsfas för SAS. Att år 2000 blev ett så bra år för SAS 
menar vi delvis kan bero på den oro som släppt efter millennieskiftet vilket kan ha påverkat 
företaget år 1999. År 2001 blev sedan ett katastrofalt år för SAS mycket tack vara 
terrorattackerna. 
 
En förklaring till de stora skillnaderna under åren 1999 till 2001 kan delvis förklaras genom 
de omvärldsfaktorer som påverkade SAS. Företagets konjunkturkänslighet märks tydligt 
exempelvis år 2001, vilket kan ha påverkat SAS mytcykel. När företaget påverkas kraftigt av 
omvärldsfaktorer som exempelvis konjunkturer förflyttas företaget in i en annan fas än den 
efterföljande fasen. Istället för att gå igenom alla fyra faser hoppar företaget över en fas till en 
annan vilket påverkar formen på det cykliska förhållande som finns i figur 3. Detta menar vi 
kan vara en förklaring till den inkonsekventa cykeln under år 1999 till 2001.  
 
Utifrån empirin framgår även att SAS år 2001 fick en ny VD, Jörgen Lindegaard. Trots att det 
inte gick att förutse att år 2001 skulle bli ett krisår är det dock intressant att notera att VD 
bytet inträffade just under ett krisår. 
 
År 2002 präglades av nya idéer för hur SAS skulle möta de utmaningar som företaget 
upplevde under föregående år. Exempelvis började SAS uppmärksamma internet som en ny 
kanal att nå kunder. Enligt teorin kan detta påvisa att en ny spökmyt uppträde inom företaget. 
 
Av empirin framgår att SAS implementerade en ny strategi, ”Turnaround” 2005, år 2003. Det 
här omstruktureringsprojektet var den största i företagets historia varvid graden av 
omorientering måste anses vara hög. Det framgår även att SAS ansåg att orsakerna till 
problemen låg i förändringar i flygbranschen med bland annat nya lågprisaktörer och mer 
kostnadsmedvetna kunder. Probleminsikten under året var således hög, vilket styrker att SAS 
befann sig i fasen strukturell insikt. En ny myt hade alltså bildats inom SAS. 
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Först år 2005 vände utvecklingen och SAS kunde gå in i framgångsfasen. Utifrån empirin 
stämmer detta även in på de krav som ställs på fasen framgång. Även de följande åren 2006 
och 2007 var mycket positiva för SAS. De här åren karakteriserades av låg omorientering då 
endast mindre projekt genomfördes men hög probleminsikt. 
 
Ledarskapssuccessionerna år 2006 och år 2007 sker inte under krisår vilket tidigare skett 
under perioden mellan 1992 och 2008. Orsaken till successionerna är således svåra att 
förklara utifrån den begränsade empirin. Dessutom införde Mats Jansson år 2007 en ny 
strategi, Strategi 2011. Förklaringen kan möjligtvis ligga i ett ”fördröjt skifte”, enligt teorin. 
 
Empirin påvisar att SAS år 2008 återigen hamnade i svårigheter. Av empirin framgår det att 
SAS reviderade Strategi 2011, vilket enligt teorin tyder på fasen konjunkturellt handlande. 
Det framgår även att SAS hävdar recessionen delvis var orsaken till misslyckandet under året, 
vilket styrker påståendet. 
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6. Slutsatser 
Kapitlet beskriver de slutsatser som vi har funnit genom den analys som gjorts på SAS 
årsredovisningar mellan år 1992 till år 2008, vilken grundar sig utifrån den uppsatta 

problemformuleringen. 

 
Det är svårt att säga vilket av siffror eller ord som lämpar sig bäst för en extern intressent att 
granska. Vi har kommit fram till att de olika metoderna har sina för- och nackdelar. 
 
Vår studie av SAS årsredovisningar för perioden år 1992 till år 2008 har visat att användandet 
av nyckeltal endast påvisar att något har skett för SAS, dock inte vad. En analys av nyckeltal 
har den fördelen att den är lätt att utföra, skapar snabbt en bild av ett företag samtidigt som 
den underlättar jämförelsen med andra bolag. Nackdelen är dock att endast historiska värden 
analyseras, vilket innebär att analysen grundar sig på hur det har gått för företaget fram tills 
idag men inte vad som väntar i framtiden. Ytterligare en nackdel med en analys av nyckeltal 
är alltså att den inte förklarar vad som hänt, den indikerar endast på att något har hänt. Att 
studera nyckeltal är således en bra början för att sedan möjliggöra för en djupare studie. 
 
Metoden Content analysis, som presenterar statistisk data av en textanalys, är precis som 
nyckeltal lätt att använda. Genom vår Content analysis har vi funnit att det främst existerar 
negativa samband mellan variablerna som studerats, det vill säga att då nyckeltalen sjunker 
kommer exempelvis antalet negativa ord att stiga. Samstämmigheten mellan vår Content 
analysis och nyckeltalen är i många fall god, som exempelvis för totala antalet ord och Re. Vi 
menar därför att det går att studera företagets situation genom att bedöma längden på stycket 
VD har ordet i årsredovisningen. Den kan alltså på samma sätt som nyckeltal ge indikationer 
på förhållanden i ett företag. Vi har dock inte funnit några fördelar av att studera 
årsredovisningen genom Content analysis jämfört med nyckeltalen eftersom det i studien inte 
har framkommit tydliga bevis på att det i ett tidigare skede går att se hur företaget ska 
utvecklas. Detta kan dock bero på att SAS i stor utsträckning påverkas av omvärldsfaktorer 
som företaget själva inte ens visste om. 
 
Genom vår granskning av VD har ordet har vi funnit att det krävs mer av en extern intressent 
för att kunna ta till sig informationen eftersom det både kräver mer tid och mer kunskap. Vid 
en granskning av texten fås däremot en förklaring till händelser som inträffat till skillnad från 
att analysera siffror. Som regel presenteras även framtidsutsikter inom branschen och för 
företaget. Således får intressenten en djupare förståelse för företaget och lättare att bedöma 
framtiden. 
 
Vi har bland annat kommit fram till att SAS under perioden inte har lyckats utveckla en 
fungerande konkurrensstrategi vilket bland annat kan förklara deras många misslyckanden att 
få en acceptabel avkastning. 
 
Vidare har vi kunnat konstatera att SAS vid flertalet tillfällen har hävdat att de på grund av 
omstruktureringar sålt av verksamhet. Vi anser dock att det var troligare att SAS sålde av 
verksamhet eftersom de befann sig i kris. 
 
Företagsledarnas inkonsekventa agerande är ytterligare en aspekt vi har funnit genom att 
studera VD har ordet i årsredovisningarna. Vi anser därför att det finns underliggande syften 
med det som sägs och att budskapet ofta är vinklat för att förbättra bilden av företaget. 
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Ett problem vi har funnit för SAS är deras stora exponering mot omvärldsfaktorer som har 
påverkat företaget negativt vid flertalet tillfällen. Vi anser att detta även är orsaken till den 
försvårade analysen i exempelvis Content analysis och SAS myter. 
 
Med hjälp av företagsmyter har vi kunnat identifiera att SAS under år 1992 till år 2008 haft 
tre mytperioder. Vid studiens början befann sig SAS i en pågående myt. Den andra myten 
började år 1994 och sträckte sig till år 2003 där den tredje myten tog över. Vi anser att det 
med hjälp av företagsmyter går att identifiera hur företaget kommer att utvecklas, genom att 
identifiera företagets nuvarande strategiska fas. 
 
Nackdelen med analysera texter är således den tid som det tar att utföra analysen samt att den 
är svårare att jämföra mot andra bolag. Metoden kräver även en kritisk granskning av texten, 
vilket innebär att intressenten med fördel bör känna till teorier kring strategier, myter och 
annat för att bäst förstå olika samband. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att det bästa sättet att utföra en analys således är att kombinera 
de olika metoderna där nycketal och nyckelord fungerar som indikatorer medans tolkning av 
text ger en djupare förståelse för problemen. På så sätt underlättar nyckeltal och nyceklord 
granskningen av texten då intressenten på ett snabbt och enkelt sätt hittar de delar som är 
viktigast att studera på djupet. Vi finner även en viss avsaknad av samstämmigheten mellan 
företagets situation och den redovisning som ges, eftersom siffror endast ger indikationer på 
fel samtidigt som ord är subjektiva och beror på den externa intressentens tolkningsförmåga. 
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7. Avslutande diskussion 
I vårt sista kapitel presenterar vi de reflektioner som framkommit under studiens gång. I 
slutet lämnar vi även förslag på fortsatt forskning, då vi anser att ytterligare ett flertal 

spännande studier finns att utföra inom ämnesområdet. 

 

7.1 Reflektion 
 
I vår slutsats konstaterar vi att en kombination av de olika metoderna, vid en granskning av en 
årsredovisning, lämpar sig bäst för att skapa sig en så bra bild som möjligt av ett företag. 
Tyvärr finner vi ingen fördel av en Content analysis då den endast indikerar på sådant som går 
att få fram via nyckeltal. Trots det vill vi ändå inte avfärda metoden då vi anar att den i andra 
företag kan påvisa en fördel. I SAS fall elimineras den eventuella fördelen på grund av 
omvärldsfaktorer som påverkar företaget. Då dessa faktorer inte i förväg är kända för 
företaget går det inte att fånga upp några signaler utifrån ”VD har ordet”. I ett annat företag 
som befinner sig i en annan bransch tror vi att en Content analysis skulle kunna fylla ett syfte. 
I ett företag som i huvudsak känner till och kan kontrollera sin framtid tror vi att signaler 
skulle kunna uppfattas i ett tidigare skede än exempelvis genom granskning av nyckeltal. 
 
Vid framtagningen av nyckelord upplevde vi en viss osäkerhet kring vissa ord. Det var svårt 
att avgöra vilken kategori de skulle tillhöra om de skulle tillhöra någon över huvud taget. För 
att i framtiden förenkla utförandet av en analys av ord skulle universella listor med positiva 
respektive negativa ord underlätta processen rejält. Samtidigt skulle jämförelsen mellan olika 
företag via denna analys öka om samma lista användes vid analyserna. 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
För vidare forskning ser vi ett flertal olika studier som skulle vara intressanta att utföra. 
Förslagsvis skulle en studie av ett eller flera svenska företag där bedrägeri bekräftats vara 
intressant att utföra. Alltså en studie som utifrån ”VD har ordet” söker indikationer som kan 
tyda på bedrägeri och missförhållanden. Studieobjekten skulle exempelvis kunna vara 
Fermenta och Trustor. Ett annat alternativ är att studera ett företag i en annan bransch, som 
inte påverkas i så stor utsträckning av omvärldsfaktorer. En sådan studie anser vi skulle 
underlätta undersökningen om signaler kan tydas vid ett tidigare skede. En annan intressant 
forskning vore att granska flera företag. En sådan undersökning kan hitta mer generella 
mönster och samband än en studie av ett enstaka företag. Den skulle kunna ge svar på mer 
generella mönster. Ytterligare ett förslag till studie är att undersöka andra delar än ”VD har 
ordet”. Finns det andra delar i årsredovisningen som är intressanta? Det kan också vara 
intressant att studera vilken påverkan en VD:s karaktärsdrag har på utformningen av texten. 
En VD:s personlighet ger nog avtryck i VD har ordet, vilket gör det intressant att studera i 
vilken grad. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Positiva Nyckelord 
 
achievable 
achieve 
achieved 
achievement 
achievements 
achieves 
achieving 
advances 
advancing 
advantage 
advantageous 
advantageously 
advantages 
attracted 
attractive 
attractiveness 
benefits 
best 
better 
big 
biggest 
boast 
boom 
boost 
breakthrough 
easier 
easily 
enhance 
enhancement 
enjoyed 
enormous 
excellent 
exceptional 
expand 
expansion 
expansive 
exploit 
exploited 
exploiting 
fast 
faster 
favorable 
fine 
first 

favorably 
favoritism 
gain 
gained 
gains 
good 
great 
greater 
greatest 
greatly 
grew 
grow 
growing 
grown 
growth 
healthier 
healthy 
high 
higher 
highest 
highly 
impressive 
improve 
improved 
improvement 
improvements 
improving 
increase 
increased 
increases 
increasing 
increasingly 
incredibly 
large 
largely 
larger 
largest 
lead 
leading 
longer 
maximum 
optimal 
optimism 
optimization 

optimizing 
pleased 
pleasure 
positive 
possible 
potential 
profit 
profitability 
profitable 
raise 
raised 
raising 
rice 
rising 
rose 
satisfaction 
satisfactory 
satisfied 
satisfy 
smarter 
stabilization 
stabilized 
stable 
strength 
strengthen 
strengthened 
strengthening 
strong 
stronger 
strongly 
succeed 
succeeded 
succeeding 
success 
successes 
successful 
successfully 
successively 
surpassed 
thrive 
top 
upturn 
well 
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Bilaga 2 Negativa Nyckelord 
 
accident 
accidents 
attacks 
badly 
blame 
blow 
bottlenecks 
break 
broke 
broken 
burden 
cease 
challenge 
challenges 
challenging 
collapse 
complicated 
complicates 
complications 
conflict 
conflicts 
crises 
crisis 
critical 
decline 
declining 
decreased 
decreasing 
deep 
deepened 
deeper 
deepest 
deeply 
demanding 
denied 
despair 
difficult 
difficulties 
disappointment 
disaster 
disastrous 
disputes 
doubt 
down 
downturn 

downward 
empty 
failed 
fails 
fall 
falling 
fell 
few 
fewer 
forced 
hard 
heavy 
hit 
impossible 
incident 
incidents 
insufficient 
lack 
least 
less 
little 
lose 
losers 
loss 
losses 
lost 
low 
lower 
lowered 
lowest 
minimize 
modest 
negative 
negatively 
nothing 
overshadowed 
poor 
poorly 
powerlessness 
problem 
problematic 
problematical 
problems 
recession 
reduce 

reduced 
reducing 
reduction 
reductions 
sadness 
shadowed 
short 
shortcomings 
slow 
slowdown 
slowly 
small 
smaller 
struggle 
threatened 
threats 
tough 
toughest 
unacceptable 
uncertainty 
under 
unease 
unfavorable 
unfortunately 
unprofitable 
unsatisfactory 
volatile 
weak 
weaken 
weakened 
weaker 
withdrawn 
worse 
worst 
wrestled 
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Bilaga 3. Övriga diagram 
 

 
Diagram 6. Sambandet mellan förhållandet av negativa/positiva ord och RE 
 
Utifrån diagram 6 framgår antalet negativa ord dividerat med antalet positiva ord för att skapa 
ett nyckeltal eller förhållande i relation till RE. De två kurvorna har ett negativt samband då de 
rör sig i motsatt riktning vid samma tidpunkt. Det finns dock undantag då det negativa 
sambandet inte existerar. 
 

 
Diagram 7. Sambandet mellan förhållandet av negativa/positiva ord och soliditet. 
 
En granskning av diagram 7 tycks inte påvisa något relevant samband mellan 
negativa/positiva ord och soliditeten. Detta beror på den stigande soliditeten mellan år 1993 
till 2000 samtidigt som förhållandet mellan de negativa och positiva orden varierat. Dessutom 
ökar soliditeten mellan år 2006 och år 2007 samtidigt som även förhållandet mellan 
negativa/positiva ökar. Detta skulle betyda att då företaget går sämre skulle soliditeten stiga. 
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Diagram 8. Sambandet mellan totalt antal ord och RT. 
 
Diagram 8 visar ett likartat samband som diagram 4 vilket beror på att RE och RT är snarlika i 
utseendet. Skillnaden är dock att amplituden för RE är större än för RT det vill säga. att RE har 
en större fluktuation. 
 
 

 
Diagram 9. Sambandet mellan totalt antal ord och antalet anställda. 
 
Sambandet mellan totalt antal ord och antalet anställda tycks inte vara starkt, se diagram 9. 
Från år 1995 till år 2000 stiger antalet anställda i företaget konstant trots att antalet ord 
varierar. Detta torde innebära att ett samband inte är gällande. 

 

 



 
 
 

 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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