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Sammandrag 

Svenska företag har historiskt haft ett starkt intressentperspektiv men har genom globaliseringen 
influerats av främst den anglosaxiska världen och blivit mer aktieägarfokuserade. I USA kunde 
man i spåren av finanskrisen 2007 se att företag började röra sig mot ett intressentperspektiv. 
Krisen nådde Sverige 2008. Kan man se ett liknande skifte bland svenska företag? I den här studien 
har Sandvik valts ut som studieobjekt. En kvantitativ innehållsanalys har gjorts på 
årsredovisningar och kompletterats med en kvalitativ innehållsanalys. Slutsatser har dragits att 
Sandvik inledningsvis hade ett stort aktieägarfokus, men i samband med krisen fick ett ökat 
intressentfokus. Det gick dock inte att fastställa ifall krisen var den utlösande faktorn till 
förändringen. På senare år har Sandviks intressentperspektiv inkorporerats med 
aktieägarperspektivet och blivit ett sätt att värdemaximera företaget. Det stämmer överens med 
Jensens modell om upplyst värdemaximering. 
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1.Inledning 

Det har länge funnits en debatt i samhället kring hur företag ska bedriva sin verksamhet och vem 

som egentligen bör ha vinning av dem. På senare tid har en stor del av den debatten skett mellan 

de som anser att ett företag ska maximera sina ägares värde, och de som anser att företag har ett 

ansvar gentemot andra som kan påverkas av bolagets verksamhet. Dessa två sidor, eller 

perspektiv, brukar benämnas aktieägarperspektiv och intressentperspektiv. Med ett fokus på 

aktieägarperspektivet söker man maximera nyttan för aktieägarna inom ett företag genom att 

exempelvis öka företagets värde eller ge utdelningar. Är intressentfokuset dominerande vill man 

istället ta alla som påverkas av företagets verksamhet i beaktande. Detta kan exempelvis gestalta 

sig genom arbete med Corporate Social Responsibility (CSR) eller medarbetarinflytande. Var fokus 

har legat i olika länder och företag har ofta varit kulturellt betingat med stora variationer mellan 

länderna.  

Från att det i USA, som är den dominerande globala influensen, hade funnits ett starkt 

intressentfokus, skiftade det under 80-talet till aktieägarfokus. Vissa röster menade att det 

skedde på grund av en kultur av kortsiktiga vinster för aktieägare som uppstod till följd av 

corporate raiding, hostile takeovers och hastiga skiften på börserna (Ezzamel et al., 2008, s. 134; 

Perlstein, 2013). Corporate raids kännetecknas av en vilja att kortsiktigt maximera ett företags 

värde, vilket ofta uppnås genom att skära ner på personalkostnader genom lönesänkningar, 

automatisering och aktivt motstånd mot fackföreningarna för att öka företagens vinster. Detta 

påverkade även omvärlden genom den dominanta och influerande ställning som USAs ekonomi 

och dess system har. År 2007 påbörjades en finanskris som ledde till en global recession. Under 

finanskrisen gick ett antal större finansiella institutioner i konkurs, vilket gjorde att stora värden 

raderades. Recessionen ledde bland annat till att många människor tappade förtroendet för stora 

finansiella institutioner och företag. Reich (2014) skriver i en artikel att mycket av det beteende 

på finansmarknaderna som ledde fram till kraschen till stor del berodde på ett stort fokus på 

aktieägarintressen. Enligt Reich uppvisas det tendenser inom den amerikanska ekonomin som 

pekar på att ett skifte har påbörjats, där man åter går mot ett ökat intressentfokus. Reisberg 

(2013) menar även att det kortsiktiga fokus, med snabba vinster och sämre långsiktig planering, 
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som ofta följer av ett alltför tydligt aktieägarfokus bör förändras i spåren av finanskrisen, i syfte 

att återbygga allmänhetens förtroende. 

Svenska företag har historiskt haft ett starkt intressentfokus, men sedan 90-talet har även de 

börjat röra sig mot ett större aktieägarfokus (Holgersson & Söderlind, 2013, s. 135). Den 

förändringen identifierades innan finanskrisen slog till. Sveriges skifte mot ett ökat aktieägarfokus 

har bland annat varit drivet av globaliseringen, då internationella influenser har fått genomslag i 

Sverige (Borglund, 2006, s. 267f). Efter finanskrisen har det identifierats att andra länder, 

exempelvis USA, rört sig mot ett ökat intressentfokus (Reich, 2014). Med bakgrunden att Sveriges 

skifte mot aktieägarfokus bland annat är drivet av globaliseringen, kan det vara så att de globala 

förändringarna har påverkat även svenska företag? Eller har möjligen svenska företag fortsatt att 

röra sig mot ett större aktieägarfokus? Holgersson och Söderlind (2013) menar att Sverige har 

rört sig mot ett aktieägarperspektiv mellan 1995-2005. Dock finns inga studier som visar huruvida 

denna trend har fortsatt, eller om den på något sätt har förändrats i anslutning till finanskrisen. 

Denna studie kommer att bidra med ett fall som visar ett exempel på hur svenska företag har 

riktat sitt fokus i samband med, och efter, krisen. Genom studier av årsredovisningar från det i 

majoritet svenskägda bolaget Sandvik kommer tendenser kunna skönjas i vilken riktning bolaget 

går. Generaliseringar mot svenska bolag i stort är givetvis svårt att göra utifrån en sådan här 

studie, men fallet kommer kunna bidra till framtida forskning för att fastställa om någon 

förändring har skett generellt. Med det som bakgrund ställer vi frågan: 

Har Sandviks fokus gentemot intressenter förändrats i samband med, och efter, finanskrisen 2008 

- och hur kan detta i så fall utläsas i årsredovisningarna? 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Aktieägarfokus 

Vid ett aktieägarfokus har företaget sitt huvudsakliga fokus på att tillgodose aktieägarnas 

intressen som då främst består av vinstmaximering. Det kan ta sin form i att hålla aktiens värde 

högt, ha regelbundna utdelningar eller på något annat sätt värdemaximera för ägarna (Freeman, 

1983, s. 88). Alltså måste ledningen rättfärdiga sina beslut med att det gynnar ägarna eller 

företaget i stort. Flera forskare menar att aktieägarfokus präglas av kortsiktighet (Bengtsson & 
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Skärvad, 2011, s. 217; Holgersson & Söderlind, 2013, s. 135). Det kan göra att en VD på ett företag 

kan ta beslut som ger kortsiktiga vinster till ägarna på bekostnad av företagets framtida hälsa, 

eller försöka manipulera siffror för att få företagets ställning att se bättre ut. Ofta är företag som 

styrs efter ett aktieägarfokus mycket känsliga för börserna. För att företagen ska vara enkla att 

värdera försöker man ofta renodla verksamheten och internationalisering är eftersträvansvärt för 

att minska känsligheten för enstaka lokala marknadsförhållanden (Bengtsson & Skärvad, 2011, s. 

216; Ezzamel et al., 2008, s. 134).  

2.1.1 Vinstmaximeringsstrategier 

Bengtsson och Skärvad (2011, s. 215) presenterar fyra strategier som företag vanligtvis använder 

för att vinstmaximera: 

Renodling av verksamheten i tydligt avgränsade affärsenheter. 

När en verksamhet blir för komplex kan ägarna få svårt att värdera företaget. För att förenkla 

värdering och prognoser av framtida kassaflöden och risker kommer därför en ledning som önskar 

att vinstmaximera att renodla och förenkla verksamheten. Det kan ske genom att de säljer av 

verksamheter som inte är knutna till kärnverksamheten, eller genom omorganisationer. 

Uppköp och och försäljningar av affärsenheter samt samarbete med andra företag. 

Företag som vill vinstmaximera tenderar att oftare köpa upp konkurrenter, fusionera med andra 

bolag och sälja av verksamheter i ett högre tempo. För att kunna agera snabbt och minska riskerna 

för företagen, tenderar bolag dessutom att i högre grad samarbeta med varandra. 

Sälja av tillgångar som fastigheter, utrustning och finansiella tillgångar. 

Företaget kan försöka sälja tillgångar och sedan hyra tillbaka dem för att frigöra kapital för mer 

lukrativa investeringar eller högre utdelningar. 

Snabbare och aktivare agerande. 

Aktieägarperspektivet tvingar en företagsledning att agera aktivare och snabbare. Det blir svårare 

att försvara ett passivt förhållningssätt och ledningen förväntas snabbt möta såväl uppgångar som 

nedgångar. Det senare kan ske med till exempel personalminskningar. 
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2.2 Intressentfokus 

När intressentfokuset är dominerande tar man hänsyn till alla företagets intressenter. 

Intressenter kan beskrivas som de som i någon form påverkas av företagets verksamhet. Denna 

definition har dock diskuterats genom åren. Freeman, som anses ha myntat begreppet 

Stakeholder values (intressentvärde) föreslår tillsammans med Reed (1983) två definitioner: den 

breda (wide sense) och den smala (narrow sense). I den breda definitionen innefattar intressenter 

samtliga som påverkas av, eller kan påverka, företagets verksamhet, till exempel kunder, 

intresseorganisationer, konkurrenter och anställda, men även miljön, samhället i stort och 

politiker. För att ett företag ska förstå vilka ens intressenter är, och kunna ta hänsyn till deras 

önskemål kan dock den snävare definitionen användas med större enkelhet, där endast de 

“tydliga” intressenterna diskuteras, alltså de som företaget är beroende av för sin överlevnad, till 

exempel kunder, leverantörer och anställda. (Freeman & Reed, 1983, s. 91). Diskussionen kring 

hur företag ska definiera, och i sin tur förhålla sig till, sina intressenter är omfattande och kommer 

troligen att fortsätta föras under lång tid framöver. Intressentmodellen beskriver även aktieägare 

som en intressent, men i denna studie kommer aktieägarna att urskiljas från de övriga 

intressenterna, i syfte att tydligare göra en skillnad på aktieägarvärden och intressentvärden. 

2.2.1 Intressentvärden i praktiken 

Intressentfokusorienterade debattörer och forskare menar att ledare i företag som vill arbeta 

med intressentfokus har som största utmaning att balansera de olika intressenternas krav, 

eftersom dessa inte alls behöver överensstämma med varandra (Henry, 2011, s. 404).  

På senare år har företag visat sitt intresse för sina intressenter genom att arbeta med CSR-frågor 

(Henry, 2011, s. 401ff), bland annat genom att samarbeta med icke-statliga 

intresseorganisationer (Brink & Knutsson, 2015). Andra sätt att fokusera på sina intressenter, och 

dessutom få fram mätetal som går att jämföra är olika undersökningar: kundnöjdhet, bild hos 

allmänheten av företaget, samt anställdas kompetens och känsla för företaget (Atkinsson et al., 

1997). 

John Elkington presenterade 1994 sin modell Triple Bottom Line, som har delat upp det sociala 

ansvaret i tre dimensioner: den ekonomiska, där de finansiella variablerna mäts, den sociala, där 
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det sociala ansvarstagandet diskuteras (såsom att motverka arbetslöshet, arbeta för jämlikhet et 

cetera), samt den miljömässiga, som behandlar rena miljöfrågor, som utsläpp och 

energikonsumtion. Dessa dimensioner kan också uttryckas i form av tre P: People, Planet samt 

Profit/prosperity. Meningen är att dimensionerna ska vara ett sätt för företag att arbeta med, och 

redovisa, olika former av ansvarstagande kopplat till värdeskapande. (Elkington, 2013, s. 902-904) 

Triple Bottom Line har använts som utgångspunkt i årsredovisningar världen över, ofta i form av 

rapporter skrivna efter Global Reporting Initiative, som är en redovisningsstandard med syftet att 

framhäva företags arbete med hållbarhet (Elkington, 2013; GRI, 2015). 

2.3 Vilket fokus bör företagen ha? 

Genom åren har det debatterats vilket fokus företag ska ha, och fokus har historiskt sett olika ut 

i olika världsdelar. Enligt Rappaport (1998, s. 1-3) har det i Europa funnits vissa motsättningar 

mellan planerandet för social välfärd, ett utfall av intressentfokus, och värdeskapande för 

aktieägare. Under 80- och 90-talen har dock mer och mer fokus lagts på det senare till följd av 

globalisering och den anglosaxiska dominansen inom affärsvärlden. 

Motståndare till intressentfokuset, som Charron (2007), kritiserar det ofta för att det saknar just 

fokus. Genom att försöka ligga alla till lags kan man omöjligen sätta upp några mål alls, särskilt då 

många av intressena står i konflikt med varandra (Charron, 2007; Henry, 2011, s. 405). Andra 

menar dessutom, enligt Herold och Lindberg  (2008, s. 7-8) att det är företagets ekonomiska 

värdeskapande som är intressant, då det är det som aktieägarna får ta del av. Det är också 

aktieägarnas rätt, då det är de som ger företaget dess ekonomiska förutsättningar. Enligt 

förespråkarna för att arbeta för aktieägarvärde är detta arbetssätt dessutom något som påverkar 

hela företaget i positiv riktning, eftersom det skapar värde för hela företaget (Inkpen & Sundaram, 

2004, s. 353-354). Enligt Friedman (1970) är det dessutom inte företagens ansvar att bry sig om 

andra än aktieägarna, då det är de som äger företaget och därmed står för riskerna. Företagens 

sociala ansvar sträcker sig således inte längre än att öka sina vinster, vilket alltså är vad de ska 

fokusera på - att maximera vinsterna. Företrädare för intressentperspektivet menar dock att 

företag bör ha bra förhållanden med andra intressenter, såsom kunder, anställda och övriga 

samhället, för att kunna skapa maximalt värde (Freeman et al., 2010, s. 10). Vidare menar man 
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att intressentperspektivet ger en förståelse för hur företagsvärlden fungerar idag, med diverse 

relationer som företagen måste förhålla sig till (Freeman et al., 2010, s. 29), samtidigt som ett 

intressentfokus ofta ger mer långsiktiga satsningar (Henry, 2011, s. 405). Aktieägarfokus har 

kritiserats för att leda till alltför kortsiktiga satsningar, då företag försöker göra snabba vinster i 

syfte att hålla aktiekursen hög (Ezzamel et al., 2008, 134). Etik och socialt ansvar är ytterligare ett 

framträdande argument hos de som förespråkar intressentperspektivet (Axelsson & 

Netterstrand, s. 30f,  Laplume et al., 2008, s. 1169f).  

2.3.1 Kombinationen: upplyst intressentteori 

Det finns dock de som menar att det inte behöver finnas någon motsättning mellan 

aktieägarvärde och intressentperspektiv. En sådan förespråkare är Jensen. Han föreslår en 

kombination av intressent- och aktieägarperspektivet genom något han kallar upplyst 

intressentteori (Jensen, 2001, s. 9). Han menar inte bara att det är fullt möjligt att kombinera 

värdemaximering med ett intressentfokus men också att det är kritiskt för att företaget ska kunna 

värdemaximera. Om man vill ha ett välmående, vinstdrivet företag kan man inte ignorera 

företagets intressenter. Exempelvis gör kunder hellre affärer med ett företag de anser har en god 

värdegrund och anställda arbetar bättre när arbetet känns givande (Jensen, 2001, s. 16). Vidare 

är det svårt att motivera en anställd genom att säga åt den att arbeta för att maximera företagets 

värde. Om du däremot säger åt den anställde att producera världens bästa gruvborrar skapas ett 

incitament. På så sätt blir intressentperspektivet ett medel för att kunna vinstmaximera och 

tillgodose aktieägarnas intressen. 

2.4 Aktieägarfokus och intressentfokus i Sverige 

Traditionellt har Sverige haft ett väldigt starkt intressentfokus (Freeman & Strand, 2015, s. 81f) 

som exempelvis tar sig i uttryck genom att personalen (genom fackföreningarna) har rätt att 

tillsätta ett begränsat antal styrelseledamöter (Birgisson et al., 2009, s. 9). Enligt Freeman och 

Strand (2015, s. 81f) kan man se tecken på att ömsesidigt värdeskapande, det vill säga att 

intressenter och aktieägare skapar värde åt varandra, har sitt ursprung i Skandinavien. Sedan 

mitten av 90-talet har dock ett visst skifte skett, mot ett större aktieägarfokus. Enligt Holgersson 

och Söderlind (2013, s. 135) sker den tydligaste förändringen mot aktieägarfokus i Sverige mellan 
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1995 och 2005. Därefter, menar man, har detta fokus varit rådande. Förändringen hos svenska 

bolag kan, enligt Borglund (2006, s. 267-268), delvis bero på den ökade globaliseringen, där till 

exempel svenska företag som köps upp av utländska går i denna riktning. Holgersson och 

Söderlind (2013, s. 136) menar också att typiska svenska sfärer, som Wallenberg- och SHB-sfären 

(där Sandvik ingår) blir allt mer aktieägarorienterade. Detta kan bero på ökad internationell 

exponering, vilket gör att man tar influenser utifrån.   

2.5 Finanskrisen i Sverige 

Den globala finanskrisen startade 2007 och intensifierades 2008. Den utvecklades till att bli den 

mest omfattande, både ekonomisk och geografiskt, sedan depressionen på 1930-talet. Bland 

annat blev den internationella handeln påverkad. (Claessens et al., 2010, s. 269) Finanskrisen 

nådde Sverige under det tredje kvartalet 2008 (Claessens et al., 2010, s. 278). Främst drabbades 

den svenska finansmarknaden, men förändringar på exportmarknaden påverkade även svenska 

företag (Bergström, 2009). 

3. Metod 

För att fastställa huruvida Sandvik har rört sig mot ett aktieägarfokus har en innehållsanalys av 

bolagets årsredovisningar utförts. Årsredovisningar är en god källa då de får antas innehålla 

riktiga uppgifter, samtidigt som de förmedlar den bild företaget själv vill projicera. Då man kan 

anta att ett skifte från aktieägarfokus till ett intressentfokus är en långsam process har 

årsredovisningar studerats med start från år 2000 och fram till 2014. Innehållsanalysen består av 

två delar. Den största delen består av en ordfrekvensanalys där ord som går att härleda till 

intressent- respektive aktieägarfokus räknas. Metodens främsta fördelar är att den resulterar i 

ett enkelt, mätbart, kvantitativt resultat, och att forskningen är enkel att återskapa.. I syfte att 

skapa förståelse för skillnader i ordfrekvenser mellan åren har också en kvalitativ innehållsanalys 

utförts, av det som i årsredovisningarna kallas “koncernchefens kommentar” Detta i syfte att 

skapa en uppfattning om vilka värderingar som förmedlas genom texten. När ett fenomen 

identifierats med hjälp av ordfrekvensanalysen har en närmare studie av årsredovisningarna 

gjorts i syfte att försöka förklara bakomliggande faktorer. Den kvalitativa delen är att uppfatta 
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som ett komplement till ordfrekvensanalysen, där vi själva har tolkat den skrivna texten, med 

avsikt att få en djupare förståelse av de fenomen som upptäcks genom vår primära metod.  

3.1 Val av företag 

Vi har undersökt Sandvik, ett företag som till stor del är svenskägt och verkar på en svensk 

marknad. Det är även börsnoterat i Sverige och är präglat av den svenska ägarmodellen. Sandvik 

valdes ut för att det uppfyllde ovanstående kriterier samtidigt som det är ett klassiskt 

producerande industriföretag. Det är även ett av Sveriges största företag, räknat på omsättning 

(most500.com). 

3.2 Årsredovisningar som källa 

Beattie (2000) menar, i sin genomgång av tidigare studier i ämnet, att företagens rapporter, 

däribland årsrapporter, består allt mer av text, och denna utveckling kommer att fortsätta. Denna 

utveckling gör att företagen allt mer beskriver sitt arbete i rapporterna, vilket gör 

årsredovisningar allt mer intressanta att analysera. 

Enligt Scott (1990, s. 6) bör hänsyn tas till fyra kriterier när textkällor används i studier: 

tillförlitlighet, trovärdighet, representativitet samt betydelse. 

Årsredovisningar är starkt reglerade och dessutom hårt kontrollerade av både externa revisorer, 

myndigheter och olika intressenter, vilket gör att företaget skulle ha mer att förlora på att förleda 

läsaren av en årsredovisning. Det gör att de kan anses vara tillförlitliga, enligt Scott (1990, s. 19f). 

Gällande trovärdighet (Scott, 1990, s. 22) går det alltid att diskutera huruvida årsredovisningar är 

en tillförlitlig källa då det kommer till hur företaget beskriver sitt arbete. Emellertid har studier, 

exempelvis Michalisins (2001), visat att strategier som beskrivs i årsredovisningar 

överensstämmer väl med företagens arbete, vilket pekar på att årsredovisningar är en valid källa 

att använda. Då ett svenskt företag kommer att undersökas i studien är årsredovisningar att anse 

som en god källa. Svenska företag har internationellt sett en mycket hög standard på sina 

årsredovisningar och präglas av en hög grad av transparens (Birgisson et al., 2009, s. 12). 

Representativitet betyder att det kontrollerade materialet är representativt för de dokument man 

avser att undersöka (Scott, 1990, s. 24f). Det kriteriet utgör för den här studien inget bekymmer 
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då årsredovisningarna är både lätt tillgängliga i sin fullständiga form, och vi undersökte samtliga 

dokument under tidsperioden som avsågs att studeras. Med kriteriet betydelse menas, enligt 

Scott (1990, s. 28) att man ska förstå det man läser, vilket underlättades av att årsredovisningarna 

är skrivna på det svenska språket samt författarnas kunskaper inom företagsekonomi. Dessutom 

ska hänsyn tas till kontexten ord skrivs i för att det ska gå att säkerställa att ordet inte används i 

en annan betydelse än vad som söks. Genom att exakta formuleringar på ord användes som är 

tydligt kopplade till de områden som avsågs att undersökas, och som i detta sammanhang 

(årsredovisningar) knappast går att använda i andra betydelser uppfyllde vi detta kriterium.  

3.3 Innehållsanalys 

I den här studien gjordes en innehållsanalys som består av två delar. Den ena delen, och den 

huvudsakliga, är en kvantitativ innehållsanalys som består av en ordfrekvensanalys. Den andra 

delen är en kompletterande kvalitativ innehållsanalys där fenomenen som upptäcktes i 

ordfrekvensanalysen försöktes förklaras genom djupare analys av texten.  

3.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys är ett gott redskap när man vill få reda på hur stort utrymme ett 

antal kategorier får i ett sammanhang (Esaiasson et al., 2007, s. 223). Då vi var intresserade av att 

se hur stort utrymme intressent- respektive aktieägarperspektivet fick i Sandvik är det en metod 

som lämpar sig väl. I en kvantitativ innehållsanalys gör man antagandet att något som nämns 

frekvent är viktigt (Esaiasson et al., 2007, s. 223). Det antagandet nyttjade vi då vi studerade 

förändringarna i perspektivens andelar av samtliga räknade ord. Absoluta antal och vilket 

perspektiv som har den största andelen är mindre intressant i det här sammanhanget, utan vi 

fokuserade på förändringar som skedde i andelarnas storlek. Alltså, förändrades perspektivens 

andelar av det totala antalet ord anser vi att det har skett en viktig förändring vilket ledde till att 

vi studerade fenomenet djupare. Ordfrekvensanalysen består av en datoriserad, och därmed 

mekanisk, räkning av ord. De stora fördelarna med en sådan metod är att man relativt snabbt kan 

processera en stor mängd material, och att forskningen är lätt att upprepa. Metoden används 

ofta inom politisk kommunikationsforskning som brukar vara centrerad kring valmanifest, 

partiprogram, pressmeddelanden och tal (Esaiasson et al., 2007, s. 225). Då årsredovisningar är 
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en form av kommunikation och företag är en entitet som vill förmedla vilja, såväl som andra 

budskap, anser vi att metoden är direkt tillämpbar även i vår studie.  

Initialt identifierade vi ett antal stammar, eller kategorier, av ord som går att härleda till 

intressent- eller aktieägarfokus. Scott (1990 s. 130) nämner tre formella kriterier för sådana 

kategorier, eller stammar. 

3.3.1.1 Omfattande kategorier 

Det första kriteriet är att stammarna måste vara omfattande, det vill säga att alla relevanta källor 

undersöks. Årsredovisningar är i det här fallet att anse som synnerligen relevanta källor. 

Problemet är hur man ska tolka alla relevanta källor. Det kan finnas en mängd källor som 

innehåller något spår av relevans för studien, så som hemsidor, kvartalsrapporter eller 

presskonferenser. Årsredovisningar delger dock detaljerat företagets verksamhet för varje år och 

ger dessutom ett företag möjlighet att förmedla sina värderingar. Genom VDs inledande brev ges 

även tydliga signaler vad företaget självt uppfattar som årets viktigaste händelser eller beslut. 

Innehållet i årsredovisningarna ger oss därför ett mycket gott material för vår studie. Genom valet 

av årsredovisningar kontinuerligt under ett större antal år är därför kriteriet omfattande att anse 

som uppfyllt.  

3.3.1.2 Uttömmande och ömsesidigt uteslutande kategorier 

Det andra kriteriet för kategorierna är att de ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande. 

Med det menas att samtliga ord som valts ut måste endast kunna härledas till en av kategorierna 

och inte fler. Ord som kan vara svårplacerade eller som inte kan räknas in i någon av kategorierna 

får heller inte tas med i undersökningen. Här uppstår den största problematiken då många ord 

kan ha olika tonvikt beroende på mottagare och avsändare. Ett problem med att använda en 

innehållsanalys av det här slaget är att det kan uppstå problem när vissa ord skulle kunna gå att 

sammankopplas med flera områden. I den här studien har ord valts ut med noggrannhet och har 

sedan testats i en pilotstudie för att kontrollera att det råder en någorlunda allmän uppfattning 

om dess härledning. De ord som deltog i pilotstudien har valts ut genom att två årsredovisningar 

har detaljstuderats där samtliga ord som kan härledas till en kategori har nedtecknats och testats. 

Genom denna metod är orden ömsesidigt uteslutande, vilket är den viktigaste delen av kriteriet. 
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De är uttömmande i den mån det går i det här fallet efter att urval har skett. Det är många ord 

som hade gått att härleda till någon kategori som faller bort här därför att de är beroende av en 

kontext, eller för att de går att härleda till flera kategorier. Till synes kan det finnas ett problem 

med att ta ord ur sin ursprungliga kontext. I det här fallet, genom användandet av 

årsredovisningar, förminskas det problemet genom att ordens användning och kontext är relativt 

homogen. De ord som valts ut uppfyller kriteriet, vilket då är att anse som uppfyllt. 

3.3.1.3 Självständiga kategorier 

Det tredje kriteriet är självständighet. Med det menas att klassificeringen av ett ord inte får 

påverka klassificeringen av ett annat. Alltså måste varje ord på egen hand kunna fungera i 

undersökningen och varken påverkas eller vara beroende av ett annat ord för sin innebörd. 

Därefter har ord som används frekvent och som går att sammankoppla med dessa kategorier 

bestämts. Dessa ord har sedan räknats och sammanställts i en tabell där utvecklingen sedan 

påvisas genom andelen av samtliga härledda ord som ett visst område upptar. Genom 

förändringar i andelen de olika områdena upptar i årsredovisningarna utrönas de förändringar 

som har skett i företagets fokus. Andelen av samtliga härledda ord istället för absoluta antal 

används för att komma runt problemet att det kan ha skett ett ökande av härledda ord i generellt.  

3.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ textanalys är bra för att fånga helheten i en text, istället för bara textens 

beståndsdelar. Vissa delar av texten är viktigare än andra. (Esaiasson et al., 2007, s. 235) I den här 

studien har vi valt att detaljstudera samtliga “koncernchefens kommentar”-avsnitt. Utöver det 

nyttjas en kvalitativ textanalys för att förklara olika fenomen som kan urskönjas i 

ordfrekvensanalysen. I den här studien är den kvalitativa delen endast att uppfatta som ett 

komplement till den huvudsakliga kvantitativa undersökningen. 

3.3 Val av ord 

Genom att studera Sandviks årsredovisningar för år 2000 och 2014 skapades en lista med ord som 

kan kopplas till antingen ett aktieägar- eller intressentfokus. Det finns svårigheter i att välja ut ord 

därför att vissa ords härledning kan förändras avsevärt beroende på vilken kontext det används i. 
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Orden har primärt valts ut av författarna efter noggrann genomläsning av två årsredovisningar 

(2000 och 2014) med utgångspunkt ur Scotts tre kriterier, och har sedan testats genom en 

pilotundersökning i en fokusgrupp på tretton personer bestående av människor med bakgrund 

inom ekonomi. Deltagarna till pilotundersökningen har valts ut av författarna ur sina personliga 

nätverk med kriterium att de arbetar inom ekonomi efter en examen inom företagsekonomi, eller 

är i slutstegen på att ta en sådan examen. 

Pilotstudiens främsta uppgift var att sålla bort ord från listan författarna tagit fram enligt tidigare 

beskriven procedur. Respondenterna fick således ta ställning till 25 ord och placerade in orden 

under intressentperspektivet, aktieägarperspektivet, inget av dem eller båda. När resultaten 

sammanställts plockades de ord bort som var otydliga i sin koppling, alltså de som fått höga 

värden på båda eller inget av perspektiven.  

Många ord som används har liknande innebörd som till exempel anställda och medarbetare. I 

pilotundersökningen var det färre som svarade att personal gick att härleda till 

intressentperspektivet än till exempel medarbetare. Det är möjligt att deltagarna i 

undersökningen uppfattade ordet personal som mer formellt än medarbetare eller anställda och 

att ordet skulle vara mer beroende av sin kontext. I genomläsningarna av årsredovisningarna så 

framgår det dock att personal används likvärdigt som medarbetare och anställda och därför tas 

det med i huvudstudien.  

Ett antal ord handlar direkt eller indirekt om miljö. Dessa är miljö, klimat, återvinning och utsläpp. 

Återvinning och miljö fick i pilotundersökningen en stark härledning till intressentperspektivet. De 

övriga orden har dock en sådan stark koppling till miljö att de fortfarande tas med för att studien 

ska bli så omfattande som möjligt. Även om klimat och utsläpp fick en lite lägre härledning till 

intressentperspektivet än återvinning och miljö, kommer de ändå att användas i studien då de 

uteslutande används i samma kontext. Gällande miljö och klimat har en större försiktighet med 

exakta formuleringar tagits i ordlistorna för att säkerställa att orden som räknas inte används i en 

annan kontext än vad som avses i denna undersökning. Sådana felaktiga formuleringar skulle 

kunna vara affärsklimat och arbetsmiljö. 
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Mångfald och samhälle fick av fokusgruppen ett starkt intressentperspektiv. Etik och hållbar 

något lägre härledning än vad vi förväntade oss. Hållbarhet är något som är eftersträvansvärt i ett 

samhälle och är något som ofta motiveras ur etisk synvinkel, precis som mångfald. Då etik och 

hållbar är något som oftast nämns i samma kontext som samhälle medan mångfald är en etiskt 

försvarbar målsättning, används de orden för att visa på intressentperspektiv. Intressent är med 

i undersökningen för att det uteslutande används i årsredovisningarna i diskussion om företagets 

intressenter. 

När det kommer till ord förknippade med aktieägarvärde är kassaflöde och utdelning tydligt 

förknippade med detta, enligt pilotundersökningen. Utdelning är dessutom nära kopplat till aktie, 

som också fick höga värden i undersökningen. Kontroller har gjorts så att det sammansatta ordet 

aktieutdelning endast sorteras som ordet utdelning, för att undvika att det räknas två gånger. 

Detta säkerställdes genom att endast exakta formuleringar har räknats. 

Andra ord som räknas in under kategorin aktieägarvärde är vinst och finansiär, där även 

avkastning är relaterat med finansiär, då de är tydligt sammankopplade - en finansiär vill ha 

avkastning på sin investering. 

Efter att orden valdes ut har dessa sedan fått utgöra stammar till de faktiska ord som använts i 

den datoriserade undersökningen. För att undvika i så stor mån som möjligt att ord kan förändras 

av sin kontext har exakta formuleringar använts i undersökningen. Det är en stor skillnad på 

exempelvis affärsklimat och klimatkrav, men båda hade inkluderats under en öppen sökning på 

klimat. För att bibehålla kravet på självständighet har alltså exakta formuleringar använts 

uteslutande under varje ordstam. Sökorden med sådana exakta formuleringar under stammen 

klimat är alltså klimatförändring, klimatpåverkan, klimatkrav, klimathot, klimat et cetera, samt 

relevanta böjningar på dessa ord. 

Efter att samtliga ord räknats plockades ord bort som enbart förekom 2000 eller 2014. 

Anledningen till detta är att just årsredovisningarna för år 2000 och 2014 användes för det 

primära urvalet av ord. För att undvika att just dessa år skulle bli avvikande togs alltså ord bort 

som endast var representerade dessa år. 
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Följande ord har bildat stammarna i undersökningen: 

Intressentperspektiv: Personal, Medarbetare, Anställda, Miljö, Klimat, Återvinning, Utsläpp, 

Intressent, Mångfald, Samhälle, Etik, Hållbar 

Aktieägarperspektiv: Kassaflöde, Utdelning, Aktie, Vinst, Avkastning 

4. Resultat och analys 

Efter att studien genomförts upptäcktes det att resultatet lämpligast delas in i tre perioder och 

presenteras kronologiskt. Periodindelningen är uppdelad efter två signifikanta händelser. Den 

första perioden är från 2000 fram till 2006. Den andra perioden är från 2007 till 2010. 2007 valdes 

som startår på den andra perioden då det var då den internationella finanskrisen inleddes i USA. 

2010 är slutår för andra perioden då Lars Pettersson blev entledigad från posten som koncernchef 

under det året och ersattes med Olof Faxander. Skiftet mellan Pettersson och Faxander var 

turbulent och präglades av stor förändring (Harrysson, 2015; Frankson, 2011) och är en 

synnerligen signifikant händelse för företaget. Resterande tid, 2011 till 2014 är den tredje 

perioden och är Faxanders era. De två brytpunkterna är alltså finanskrisens inledande och 

Faxanders tillträde. Generellt sker det inga större förändringar i de absoluta mängderna av ord 

som går att härleda till aktieägarperspektivet, utan förändringarna i andel går att härleda till 

markanta ökningar och minskningar av ord inom intressentperspektivet. 

 

Figur 1 Figuren visar andelen ord som går att härleda till aktieägar- eller intressentfokus. 
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4.1 2000-2006 Innan krisen 

I världen rådde högkonjunktur i stort, och mycket energi lades på tillväxtmarknaderna BRICS 

(Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Perioden präglades av en tilltro till högkonjunkturens 

fortsättning, vilket i Sandviks fall tog sig uttryck i snabb expansion och företagsförvärv. Företaget 

hade goda positiva resultat. Under åren 2000 till 2005 var andelen ord som går att härleda till 

intressentperspektivet på stadig nedgång. Nedgången går troligen att härleda till den trend som 

pågick i Sverige där företagen generellt rörde sig mer mot ett aktieägarfokus till följd av 

globaliseringen och en allmän högkonjunktur, jämför med trenden Holgersson och Söderlind 

(2013 s. 135) visar på. Årsredovisningarna är i regel kortare, innehåller mindre text och känns mer 

riktade mot finansiärer än mot allmänheten. Clas Åke Hedman som avgår som VD, och ersätts 

med Lars Petterson 2002, fokuserar i sina kommentarer (2000 och 2001) på Sandviks goda 

resultat, företagets marknadslägen samt på vilka nyförvärv som gjorts. VD-bytet var planerat och 

avgående VD nämner sin efterträdare i sin kommentar 2001. Koncernchefernas kommentarer 

innehåller mycket finansiell information samtidigt som miljökrav nämns endast i förbifarten. Lars 

Petterson nämner sociala frågor och mål för miljöarbete i årsredovisningen för år 2002 för att 

därefter inte nämna det igen under denna period. Han fortsätter sina kommentarer i samma anda 

som sin föregångare och namnger dessutom en av sina underrubriker till “aktieägarvärde i fokus” 

(Sandvik, 2004).  

2006 sker en förändring och ord härledda till intressentperspektivet får plötsligt en ordentlig 

uppgång. Den plötsliga uppgången av ord kopplade till intressentperspektivet 2006 består av en 

ökning av ord ur stammarna hållbarhet och utsläpp och kan förklaras till stor del av att det är det 

första året som Sandvik inkluderar sin hållbarhetsredovisning. Sandviks hållbarhetsredovisning 

följer riktlinjerna som anges genom GRI och den införs frivilligt två år innan det blir lagstadgat i 

Sverige att statliga bolag måste inkludera hållbarhetsredovisningar i sina årsredovisningar. 

Sandvik som inte är ett statligt bolag väljer alltså självmant att gå i bräschen för en utveckling med 

stark intressentkoppling. Om man tar bort ord ur stammarna miljö, klimat, återvinning, utsläpp 

och hållbar, kvarstår visserligen ökningen av ord härledda till intressentperspektivet 2006, men 

ökningen blir mindre markant. Den ökning som kvarstår beror på att användningen av ord ur 

stammarna personal, anställda och medarbetare går upp och återgår till samma nivåer som rådde 
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under 2003 efter att ha följt en nedåtgående trend under en period. 2006 inkluderas även ett 

avsnitt om “mångfald” i hållbarhetsredovisningen där det blir kvar fram till 2011. Koncernchefens 

kommentar förändras inte märkbart från tidigare år och även om 2006 är det första året en 

hållbarhetsredovisning inkluderas nämns det inte i Petterssons kommentar. Under stycket 

“affärsidé” nämns 2006 att man ska förbättra kundernas produktivitet och att på så sätt skapa 

värde för kunderna. Överlag får kundvärde ett betydande utrymme. 

 

Figur 2 Figuren visar andelen ord härledda till aktieägar- respektive intressentperspektivet,  

men till skillnad från figur 1 är här orden kopplade till miljö borttagna. 
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del av detta stycke ägnas åt att beskriva olika belöningssystem för de anställda, och då främst för 

de högre cheferna. Sandvik präglades under dessa år av stabilitet och en stadig tillväxt. Både den 

kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen ger samma bild av perioden som dominerad av 

aktieägarperspektivet. 

4.2 2007-2010 Under och efter krisen 

Under slutet på 2007 var det oroligt på finansmarknaderna i världen och då främst i USA. Tredje 

kvartalet 2008 går Lehman Brothers i konkurs och ett antal andra banker i USA fick statligt stöd. 
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2008 och Pettersson fick ta emot kritik för att många ansåg att han inte hade agerat snabbt nog 

(Frankson, 2011). I slutet av 2009 inleddes även eurokrisen till följd av snabbt växande 

statsskulder i ett antal länder. 

Det här var en händelserik period för Sandvik. Lars Pettersson var fortfarande VD. Mellan 2007 

och 2009 fortsatte ökningen av ord härledda till intressentperspektivet för att därefter plana ut 

till en relativt konstant nivå. Ökningen fortsätter faktiskt till den grad att andelen ord kopplade 

till intressentperspektivet blir större än andelen kopplade till aktieägarperspektivet. Man kan se 

ett skifte i fokus även i koncernchefens kommentarer. Det är fortfarande aktieägarvärde som 

prioriteras, men nu talas det om att “Kundfokus ger aktieägarvärde” (Sandvik, 2007, s. 3). Detta 

kan jämföras med vad både Freeman et al. (2010) samt Jensen (2001, s. 17) menar; att ett ökat 

intressentfokus kan leda till ökad värdemaximering även för aktieägarna. Lars Pettersson skriver 

även samma år: 

“För ett ledande och globalt företag som Sandvik räcker det idag inte med att vara 

finansiellt framgångsrikt. Allt fler intressenter kräver en helhetssyn som omfattar 

såväl det finansiella som det miljömässiga och sociala ansvaret.” (Sandvik 2007, s. 3) 

Sandvik har då fått upp ögonen för en större miljömedvetenhet hos allmänheten och gör här en 

ansats för att anpassa sig till intressenternas ökade krav. Pettersson skriver vidare om hur 

miljöeffekterna har blivit en viktig komponent i både produktutveckling och i kundernas 

användning.  

Finanskrisen slog Sverige under tredje kvartalet 2008. Alltså kan det antas att eventuella 

förändringar som skett i spåren av denna kris kan börja synas i årsredovisningen för 2008, men 

förändringar kan också ske de efterkommande åren. Ökningen av ord härledda till 

intressentperspektivet fortsatte enligt föregående år, men däremot nämner Lars Pettersson 

ingenting om miljön i sina kommentarer själv. Tongångarna är mörkare med krishantering och 

konsolidering av företagets tillgångar i fokus. Den konsolidering som sker är en form av renodling 

av företagets tillgångar, samt att det sker personalminskningar, vilka båda är exempel på 

strategier som tillämpas av vinstmaximerande företag (Bengtsson & Skärvad, 2011, s. 215).  
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Den stora ökningen av ord härledda till intressentperspektivet beror främst på en fortsatt ökning 

av ord ur stammarna miljö, klimat, återvinning, utsläpp och hållbar samt att ord ur stammen 

intressent börjar användas mer rikligt. 2008 mer än fördubblas omnämnandet av intressenter från 

föregående år (jfr. tabell 1 i bilaga). Innan 2007 omnämns de sporadiskt enstaka gånger. Vid en 

djupare analys av årsredovisningarna så sker en viss förändring mellan 2007 och 2008 av hur 

intressenter diskuteras. Även om intressenter har tilldelats stort utrymme i årsredovisningen för 

år 2007 så blir genomgången betydligt mer detaljerad 2008. År 2008 tilldelas intressenterna 

separata stycken där deras intressen avhandlas och därefter behandlas specifika områden så som 

säkerhet, finansiell utveckling och miljö, och hur de påverkar olika intressenter. Under 

efterföljande år tilldelas intressenter motsvarande utrymme. 

Ord ur stammen miljö används i olika mängd redan under alla år i föregående period, men efter 

2007 blir användningen betydligt mer konsistent. Miljö omnämns dubbelt så många gånger 2008 

som 2007, även om det ökar markant redan 2007. Hållbarhetsredovisningarna står här 

övervägande för ökningen genom att de blir både större och mer omfattande. Dock så sker en 

ökning av andelen ord härledda till intressentperspektivet även om man kompenserar för en 

eventuell förvrängning på grund av hållbarhetsredovisningarna och tar bort alla ord ur stammarna 

miljö, klimat, återvinning, utsläpp och hållbar.  Det skulle kunna visa på att det faktiskt skett en 

viss förskjutning mot ett ökat intressentfokus, vilket Sandvik redan fastslagit ska ske genom 

Petterssons kommentar: “Allt fler intressenter kräver en helhetssyn som omfattar såväl det 

finansiella som det miljömässiga och sociala ansvaret.” (Sandvik, 2007, s. 3) 

Årsredovisningarna fortsätter att bli större i sin helhet och mer innehållsrika. Under åren 

fortsätter även en utveckling som påbörjats i slutet av föregående period med att ord ur stammen 

anställda successivt ersätts med ord ur stammen medarbetare. Båda stammarna härleds 

visserligen till intressentperspektivet men visar på ett visst skifte i tonen. År 2008 byter stycket 

“personal” namn till “medarbetare”. Detta påvisar skiftet som skett, där man allt mer använder 

ordet medarbetare för att beskriva sina anställda. De kommande åren tillkommer mer 

information kring strategier för att utveckla och behålla kompetent personal, samt  information 

gällande jämställdhetsarbete och liknande. Enligt Doherty och Huzzard (2003) kan skiftet från 
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“anställd” till “medarbetare” förklaras av en vilja att visa jämlikheten mellan de anställda och 

deras arbetsgivare. Ordet “medarbetare” kan alltså tolkas som något mjukare och mer 

inkluderande än det tidigare använda “anställda”. 

 

Figur 3 Figuren visar förändringen i användningen av orden personal, anställda och medarbetare. 

2009 är krishantering fortfarande ett betydande ämne i koncernchefens kommentar och Sandvik 

uppvisar ett negativt resultat. Det är även under det här året som andelen ord som går att härleda 

till intressentperspektivet når sin topp. Därefter så jämnar det ut sig och andelarna varierar inte i 

samma utsträckning. Omnämnandet av ord ur stammen vinst mer än halveras detta år. Detta 

skulle kunna bero på Sandviks negativa resultat. Det förklarar dock inte varför stammen vinst inte 

återhämtar sig till tidigare nivåer när Sandvik börjar uppvisa ett positivt resultat igen. Stammen 

vinst förblir i samma nivåer som 2009 resten av de kontrollerade åren, även när företaget börjar 

gå med vinst igen. 

2010 har den globala ekonomin börjat återhämta sig och Sandvik uppvisar ett positivt resultat. 

Årsredovisningen liknar i stort det föregående årets årsredovisning. Den stora skillnaden är det 

mycket korta avsnittet med koncernchefens kommentarer. Lars Pettersson tvingas hastigt att 

avgå och ersätts med Olof Faxander. Olof Faxander ansågs bland annat kunna stå för en föryngring 

i bolaget. Orsakerna till Lars Petterssons avskedande är fortfarande inte helt offentliga, men det 

hastiga händelseförloppet tar sig uttryck i den korta kommentaren i årsredovisningen vilket ger 

ett sken av att Faxander ännu inte har hunnit sätta sig in i verksamheten. 
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Perioden präglas utöver krisen och krishantering också av ökandet av ett språkbruk som starkt 

pekar mot ett större fokus på intressenter. Tillämpningen av triple bottom line är tydlig och då 

främst gällande de sociala och miljömässiga dimensionerna. Däremot tillämpas flera strategier 

som prioriteras av vinstmaximerande bolag med ett starkt aktieägarfokus. Exempelvis väljer 

bolaget att göra personalminskningar men fortsätter att ge utdelningar till sina aktieägare. Det 

sker även en större konsolidering av verksamhetens tillgångar och vissa verksamheter avyttras. 

Konsolidering och avyttring är tydliga exempel på renodling av verksamheten. 

4.3 2011-2014 Ny VD och stora förändringar 

Under perioden fortsatte eurokrisen samtidigt som den kinesiska tillväxten började bromsas in. 

Kinesiska myndigheter gjorde åtgärder för att sänka trycket på bostadsmarknaden. Det gjorde att 

efterfrågan sjönk i den kinesiska byggbranschen (Bloomberg, 2015), vilket påverkade 

gruvindustrin i sin helhet då de kinesiska marknaderna år 2014 stod för 50-60% av all världens 

efterfrågan på stål (Sainsbury, 2014). I februari 2010 tar Olof Faxander över som VD och 

koncernchef på Sandvik. Faxander påbörjade radikala förändringar i Sandvik, vilket bland annat 

innebar att han flyttade huvudkontoret från Sandviken till Stockholm, något som var djupt 

impopulärt bland både aktieägare och anställda. Faxander initierar även flera stora sparpaket och 

stänger flera fabriker. Under 2013 blir dessutom Sandvik med Faxander i toppen indragna i 

flygskandalen som även inkluderade SCA och huvudägaren Industrivärden. (Harrysson, 2015) 

Ökningen av andelen av ord som går att härleda till intressentperspektivet avstannar och lägger 

sig på en relativt konstant nivå. Årsredovisningarnas innehåll och disposition förändras dock, 

liksom användningen av vissa ord. Olof Faxander deklarerar i sina kommentarer 2011 att Sandvik 

initierat en förändringsprocess för att göra företaget mer flexibelt, kundorienterat och 

internationellt. Under 2011 nämner Faxander också en vilja att göra Sandvik mindre 

konjunkturkänsligt. Internationalisering och riskspridning är något som är högst önskvärt ur 

aktieägarsynpunkt  (Bengtsson & Skärvad, 2011, s. 216), vilket pekar på att Sandvik, trots en 

relativt hög andel intressentorienterade ord, ändå behåller ett visst fokus på sina aktieägare. 

Under denna period ökar tonvikten på mångfald vilket märks på att omnämnandet av ord ur 

stammen mångfald ökar 2011. I årsredovisningarna ser man att frekvensökningen beror på att en 
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ny medarbetarstrategi infördes i början av 2012, och därför presenterades den redan 2011. Redan 

2011 deklarerades det att den nya medarbetarstrategin skulle ha ett stort fokus på just mångfald 

och inkluderande. Under 2012 upprättades ett antal mångfaldsmål baserade på den nya 

medarbetarstrategin. Resultaten för de mål som sattes upp under 2012 presenterades sedan 

under 2013 vilket förklarar den ytterligare ökning av ord inom stammen mångfald som sker då. 

2011 flyttas underrubriken “mångfald” från hållbarhetsredovisningen till avsnittet “medarbetare” 

istället och får där en framträdande roll. Mångfald ändrar samtidigt tonvikt från att handla om 

lika rättigheter och bred kompetens inom företaget, till att tydligt beskriva en ökad mångfald som 

kritiskt för stärkt innovation, effektivitet och konkurrenskraft. Mångfald beskrivs även som en 

viktig brygga till marknaderna. Från 2011 och framåt har mångfald börjat beskrivas som en 

affärsmöjlighet och en konkurrensfördel. Faxander klargör att en del av mångfaldsarbetet är att 

diversifiera företagsledningen, och därför tar han in ländercheferna för olika tillväxtmarknader. 

En annan iakttagelse är att ord under stammen anställda är nästan helt ersatta med ord under 

medarbetare. Det är troligen ett resultat av Faxanders uttalade vilja att organisationen ska bli 

plattare och modernare. Under 2012 så nämns “jämställdhet” och Sandviks uppförandekod för 

första gången i koncernchefens kommentarer.  

Under 2012 sker en anomali där hållbar plötsligt minskar kraftigt för att sedan gå upp igen år 

2013, dock till en lägre nivå än under åren 2007-2011. Det beror på att det i årsredovisningen för 

2012 inte finns någon hållbarhetsredovisning, men däremot en sida med ett avsnitt som heter 

“miljö”. Hållbarhetsredovisningarna i de andra årsredovisningarna är betydligt mer detaljerade 

och uttömmande än miljöavsnittet 2012. Miljöavsnittet i 2012 års redovisning är av en mer 

överskådlig karaktär och sammanfattar gällande principer i miljöarbetet. Det är alltså förklaringen 

till den plötsliga nedgången där orden ur stammarna hållbar och utsläpp blir kraftigt minskade 

just år 2012. Ord ur stammen utsläpp förblir dock i lägre frekvens efter 2012. Faxander betonar 

dock nästan alla år i koncernchefens kommentar vikten av hållbarhet och miljö och han skriver 

bland annat:  

“Det handlar om att arbeta in hållbar utveckling i företagskulturen.” (Sandvik, 2011, 

s. 7)  
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Om samtliga ord ur stammarna miljö, klimat, återvinning, utsläpp och hållbar tas bort blir 

minskningen av intressentperspektivet år 2012 mindre då avsaknaden av en stor 

hållbarhetsredovisning inte påverkar längre. Det är oklart varför Sandvik har valt att behandla 

miljöavsnittet på så sätt just detta år, men det är värt att tillägga att hållbarhet och etik diskuteras 

betydligt mer i koncernchefens kommentarer 2012 än under 2011. Det är även värt att notera 

hur miljöaspekterna har behandlats i årsredovisningarna. Mellan 2006 fram till 2012 hanteras 

miljöarbetet som något tvingande. Då redovisas främst hur Sandvik förhåller sig till olika regelverk 

och policies. I årsredovisningen för år 2013 sker en förändring då “miljö”, liksom “hållbarhet” blir 

förflyttat till avdelningen “strategi” som är en del av affärsplanen. Miljö- och hållbarhetsarbete 

hanteras då som en konkurrensfördel och framhävs som önskansvärt av ekonomiska anledningar 

och har alltså då följt samma utveckling som orden inom mångfald.  

2014 sker något märkligt. Samtliga stammar inom intressentperspektivet minskar förutom ord ur 

stammen anställda. Däremot ökar orden under aktieägarperspektivet. Faxander talar om sina 

anställda som “jag och mina 47 000 medarbetare” (Sandvik, 2014, s. 2). Däremot nämner han 

ingenting om miljö eller hållbarhet. Två ämnen som alltid haft en prominent placering i hans 

fullständiga kommentarer har alltså försvunnit helt. Utan efterkommande årsredovisning är det 

svårt att uttala sig om det rör sig om en anomali eller en ny begynnande trend med en återmarsch 

till ett ökat aktieägarperspektiv.  

Sandvik har under Faxander genomgått stora omstruktureringar med avyttringar av icke-

kärnverksamheter. Det har även skett renodling av verksamheten in ett antal väl avgränsade 

affärsområden samt att organisationen har gjorts plattare och med snabbare beslutsvägar för att 

företaget ska bli mer flexibelt. Dessa förändringar är alla tydliga exempel på strategier som 

företag tillämpar för att öka värdet för aktieägarna. Även om intressentperspektivet ges ett stort 

utrymme i årsredovisningar och policy så finns det fortfarande ett starkt aktieägarperspektiv. Det 

verkar mer som om intressentperspektivet används för att öka aktieägarvärdet, vilket skulle 

stämma överens med Jensens (2001) teori om upplyst intressentperspektiv. 
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4.4 Sammanfattning av perioderna 

Under den första perioden (2000-2006) pekar alla tecken mot att företaget har ett starkt 

aktieägarfokus. Koncerncheferna säger att företaget vill skapa värde för främst aktieägarna. 

Ordfrekvensanalysen stärker den bilden genom att visa en svagt nedåtgående trend för 

intressentperspektivet. Under den andra perioden (2006-2010) och krisens inträffande visar 

ordfrekvensanalysen på att intressentperspektivet har fått ett större utrymme. Det fortsätter 

starkt uppåt även om företaget följer vissa strategier under perioden som kännetecknar ett 

vinstmaximerande företag. Under den tredje perioden (2011-2014) så visar ordfrekvensanalysen 

att ökningen av intressentperspektivet avstannat och även går tillbaka det sista året. Skillnaden 

är att det används ett betydligt mjukare språkbruk i koncernchefens kommentar samt att de 

ämnen som går att härleda till intressentperspektivet får ett betydligt större utrymme. Däremot 

förändras synen på flera av områdena kopplade till intressentperspektivet och får 

vinstmaximerande övertoner. Likaså intensifieras arbetet med omstruktureringar inom Sandvik, 

vilka faller inom strategier som nyttjas av vinstmaximerande företag. Det verkar alltså som att 

även om intressentperspektivet har fått ett större utrymme under den tredje perioden, så har 

ändå aktieägarperspektivet gjort en återkomst, även om det har skett genom formen av upplyst 

intressentperspektiv. Sammanfattningsvis verkar det som om intressentperspektivet nådde sin 

topp under andra perioden. 

5 Diskussion 

Genom studien av Sandviks årsredovisningar upptäcktes vissa tecken på att Sandvik har skiftat 

sitt fokus mot ett ökat intressentperspektiv. Förändringar i ordfrekvenser, och även vissa 

förändringar i hur koncerncheferna uttrycker sig över åren pekar på fokusskiftet. Huruvida 

finanskrisen är den utlösande faktorn till detta är svårare att utläsa. Vissa förändringar, som 

införandet av en hållbarhetsrapport och därmed mer fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor, 

påbörjades innan finanskrisen. Däremot kan det vara så att finanskrisen påskyndade vissa 

förändringar, då förändringarna skedde snabbare under dessa år. Det går heller inte att avgöra 

ifall förändringen kommer att hålla i sig, eller om aktieägarfokuset är på gång tillbaka. Även om 

det är intressant att se att Sandvik har rört sig mot ett ökat intressentperspektiv så är den mest 

intressanta upptäckten hur synen på intressentperspektivet har förändrats i bolaget. Många 
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faktorer som innan har behandlats som något tvingande har sedan förändrats till att istället bli en 

del av företagets affärsidé och största konkurrensfördel, vilket talar för att detta kommer att 

fortsätta vara viktiga delar för Sandvik.  

En stor anledning till att intressentorienterade ord ökat i årsredovisningarna är att miljö- och 

hållbarhetsfrågor beskrivits i allt större utsträckning. Det beror troligen på strömningar i 

omvärlden, där dessa frågor blivit allt mer omtalade under 2000-talet. Det faktum att Sandvik har 

med en hållbarhetsredovisning i årsredovisningarna från 2006 (förutom 2012) trots att det än 

idag inte är något man är förpliktigad att göra enligt lag, kan ändå peka på ett genuint intresse för 

dessa frågor, även om det i slutändan kan bero på att det skapar en konkurrensfördel. 

Årsredovisningarna har i regel blivit större och mer innehållsrika. Informationen har även börjat 

presenteras mer förklarande vilket kan tyda på att Sandvik inte bara riktar sina årsredovisningar 

mot eventuella finansiärer och affärspartners, utan även andra som skulle kunna vara 

intresserade av en inblick i företagets verksamhet. Intressentperspektivet har alltså fått ett större 

utrymme men har samtidigt blivit inkorporerat i ett aktieägarperspektiv. Det är dock viktigt att 

påpeka att Sandvik inte har övergått till ett intressentfokus. Företaget är fortfarande 

aktieägarfokuserat, vilket märks främst i företagets strategier som redovisas i årsredovisningarna. 

Klassisk syn på aktieägar- och intressentperspektiv som en dikotomi fungerar inte särskilt väl som 

förklaringsmodell för Sandvik. Sandvik har visserligen ett starkt intressentperspektiv, men det är 

inkorporerat som en del för att stärka aktieägarvärdet. Man hade visserligen kunnat argumentera 

för att Sandvik då skulle vara aktieägarfokuserat, men det känns inte helt korrekt. Jensens modell 

om upplyst värdemaximering fungerar då bättre eftersom det kombinerar intressent- och 

aktieägarperspektivet på ett pragmatiskt sätt. Ett företag värdemaximerar för sina aktieägare då 

genom att måna om sina intressenter.  
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6 Slutsatser 

Slutligen besvarar vi vår frågeställning: 

Har Sandviks fokus gentemot intressenter förändrats i samband med, och efter, finanskrisen 2008 

- och hur kan detta i så fall utläsas i årsredovisningarna? 

Under andra perioden (2007-2010) sker ett större skifte mot ett ökat intressentperspektiv. Även 

om intressentperspektivet bibehåller en stark ställning under tredje perioden (2011-2014) kan 

man se att även aktieägarperspektivet går framåt genom de strategier som Sandvik tillämpar.  Det 

är fel att tala om ett ökat intressentfokus då Sandvik fortfarande är aktieägarfokuserat. En mer 

korrekt förklaringsmodell är att intressentperspektivet har blivit mer inkorporerat i företagets 

affärsmodell och har på så vis blivit ett sätt för företaget att värdemaximera för sina aktieägare 

genom så kallad upplyst värdemaximering. Det går inte att utröna om förändringen är på grund 

av krisen, men krisen kan definitivt haft en påskyndande effekt.  

6.1 Vidare forskning 

Den här studien har bidragit med ett fall som pekar på vissa förändringar i intressent- och 

aktieägarfokus mellan 2000 och 2014. Framtida forskning kan använda detta fall för att utröna 

om förändringar har skett hos svenska företag generellt, gällande dessa frågor. En sådan studie 

vore en intressant fortsättning på denna fallstudie. 
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