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ABSTRAKT 
Examensarbete, Civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning/ revision och 

marknadsföring, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Umeå, VT 2016. 

Författare: Anna Fredriksson och Viktoria Johansson 

Handledare: Jan Bodin 

 

Titel:  Årsredovisningen i marknadsföringssyfte- Intressenters inverkan på 

årsredovisningen i icke börsnoterade aktiebolag. 

Problem:  Tidigare studier har utförts med börsnoterade företag som studieobjekt där 

fokus riktats mot årsredovisningens användning och utformning i 

marknadsföringssyfte. Aktieägare och investerare är intressenter som är 

vitala för börsnoterade företags överlevnad och de ämnar där av att tilltala 

aktörer att investera kapital i bolaget för att finansiera verksamheten. Få 

studier har utförts med icke börsnoterade företag som studieobjekt och 

speciellt med fokus på dotterbolag som ingår i en koncern där moderbolaget 

är börsnoterat i syfte att undersöka hur dotterbolagens årsredovisning 

utformas och används i marknadsföringssyfte. Vidare hade vi för avsikt att 

studera intressenternas inverkan på företagens beslut i frågan samt hur 

företagen tar hänsyn till intressenterna vid användningen och utformningen 

av årsredovisningen. 

Syfte:  Syftet med studien var att kartlägga hur större icke börsnoterade dotterbolag 

i tillverkningsindustrin använder och utformar sina årsredovisningar i 

marknadsföringssyfte. Vidare hade vi för avsikt att studera vilka 

intressenter som företagen förmodade läser deras årsredovisning för att 

undersöka hur intressenterna påverkar företagens beslut gällande 

utformningen och användningen av årsredovisningen. 

Metod:  Vi har tillämpat en kvalitativ metod i studien där data samlades in under åtta 

semistrukturerade intervjuer med ekonomichefer på större icke 

börsnoterade aktiebolag inom tillverkningsindustrin i Sverige. Bolagen var 

dotterbolag i en koncern där moderbolaget var noterad på börsen. Materialet 

från empirin analyserades utifrån tidigare teorier inom ämnet vilket 

mynnade ut i en slutsats som genererade en ny teori i området. 

Resultat:  Studien visar på att samtliga företag i undersökningen utformar sina 

årsredovisningar enligt vad lagen kräver och inkluderar därefter inte någon 

ytterligare information om verksamheten med hjälp av grafik eller 

berättande text. Företagen använder inte årsredovisningen i 

marknadsföringssyfte till följd av att de inte ser något mervärde med detta. 

De intressenter som har direkt inverkan på utformningen och användningen 

av dotterbolagens årsredovisningar är statliga myndigheter, aktieägare och 

konkurrenter. Utöver dessa har kunder, banker och leverantörer indirekt 

inverkan på årsredovisningen. Resterande intressenter tar del av 

informationen internt eller har ingen relation till företaget och har 

därigenom ingen påverkan på rapporten. 

Sökord:  Annual report, Communication, Marketing, Marketing tool, Stakeholders, 

Financial statement, Shareholders, Subsidiaries och Disclosures. 
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1.  INLEDNING 

Detta kapitel börjar med en introduktion till vårt examensarbete. Vi beskriver sedan 

studiens problembakgrund och vad vi ansåg saknades inom forskningen kring detta 

område. Vi presenterar vår problemformulering och våra delsyften och till sist de 

viktigaste definitionerna på begrepp som examensarbetet behandlat. 

1.1 Introduktion 

Omgivningen har i alla tider intresserat sig av företags beslut och de aktiviteter de 

engagerar sig i (Frostenson & Borglund, 2006, s. 9). Frostenson och Borglund (2006, s. 

10) menar även att de individer som har intresse av företagens beslut och aktiviteter 

varierar mellan bolag och med tiden har företagens intressenter blivit allt fler. Sedan 

mitten av 1800-talet har somliga företag i Sverige varit skyldiga att upprätta en 

årsredovisning i slutet av varje räkenskapsår (Lönnqvist, 2011, s. 11). Årsredovisningen 

är ett dokument vars syfte är att bidra med information om företagets finansiella ställning 

till de aktörer som tar ekonomiska beslut i relation till bolaget med den finansiella 

informationen som underlag (Lönnqvist, 2011, s. 14).  

 

Till följd av att somliga ser årsredovisningen som ett verktyg som företagsledningen 

använder för att marknadsföra sitt varumärke till omgivningen (Bartlett & Chandler, 

1997, s. 248) har det blivit allt vanligare att företagen inkluderar berättande information 

om bolaget i årsrapporten för att framhäva verksamheten ur önskvärt ljus och på så sätt 

försöka påverka de beslut som olika intressenter tar i relation till företaget (Breton, 2009, 

s. 199; Neu et al., 1998, s. 279). Bland stora aktiebolag har det även blivit vanligare att 

utsmycka den externa rapporten med bilder och grafik för att påverka läsarens första 

intryck av företaget (Clark, 1986, s. 70). Företagen lägger följaktligen ner stora mängder 

resurser i form av tid, arbete och pengar på utformningen av årsredovisningen (Lönnqvist, 

2011, s. 12).  

 

Investerare, kunder, leverantörer, konkurrenter, konsulter, analytiker, banker och 

aktieägare är exempel på grupper av individer som intresserar sig av den finansiella 

informationen som framgår i företagens årsredovisningar (Cole et al., 2012, s. 7; 

Lönnqvist, 2011, s. 13). För börsnoterade aktiebolag är aktieägare och potentiella 

investerare relevanta aktörer att ta hänsyn till (Cole et al., 2012, s. 5). Investerare tar beslut 

som kan komma att ha stor inverkan på företaget till skillnad från de beslut som tas av 

exempelvis bolagets anställda (Cole et al., 2012, s. 7). Aktieägare använder 

årsredovisningen som informationskälla för att bland annat inhämta kunskap om 

verksamhetens styre och resursallokering (White & Hanson, 2002, s. 291). För aktiebolag 

som inte är noterade på börsen är det oklart vilka intressenter som har störst inverkan på 

företagens beslut.  
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1.2 Problembakgrund 
Företag spenderar årligen mäkta mängder resurser i form av tid, pengar och arbetskraft 

på upprättandet av årsredovisningen (Hutchins, 1994, s. 315; Lönnqvist, 2011, s. 13). 

Kritik har emellanåt riktats mot de stora summor pengar som läggs på utformningen av 

den externa rapporten. I en artikel publicerad av Dagens nyheter framgick det att Polisen 

hade anlitat konsultbolaget Prime Public Relations AB för att få hjälp med 

kommunikationstjänster (Wierup, 2016). Prime hade fakturerat Polisen omkring 70 000kr 

för “ny formgivning av årsredovisning”. Enligt artikeln har samarbetet ifrågasatts från 

flera håll då omgivningen ställer sig frågande till om detta är rätt sätt att spendera 

skattepengarna på. 

 

Enligt 1 §, kap. 6 i Bokföringslagen (SFS 1999:1078) är samtliga aktiebolag i Sverige, 

oavsett storlek, skyldiga att sammanställa den löpande bokföringen i en så kallad 

årsredovisning vid räkenskapsårets slut som sedan offentliggörs för allmänhetens 

åskådning. Syftet med årsredovisningen är att förse omgivningen med information om 

företagets ekonomiska ställning (Sundgren et al., 2013, s. 21). Denna externa redovisning 

ska enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) innehålla viss information om företaget 

och det finns därför bokföringsregler som företaget måste följa vid upprättandet av 

årsredovisningen (Healy & Palepu, 2001, s. 412). Rapporten lagregleras till viss del på 

grund av att företagarna annars kan lockas till att försköna eller på annat sätt framhäva 

verksamhetens ekonomiska ställning på ett sätt som gynnar företaget vid avtal eller för 

att påverka beslut som tas av utomstående intressenter (Lönnqvist, 2011, s. 14). Vidare 

framgår det att externa intressenter inte har samma insyn i företaget som interna 

intressenter som är verksamma i företaget och som därefter har bättre tillgång till 

företagets finansiella information. 

  

Utöver den lagstadgade informationen som ska framgå i årsredovisningen har företagen 

frihet att inkludera valfria uppgifter om bolaget som de önskar att förmedla. Dessa 

frivilliga upplysningar består vanligtvis av sådan information som anses vara relevant för 

omgivningen att veta om företaget och dess verksamhet (Meek et al., 1995, s. 555). Det 

är vanligtvis företagsledningen som beslutar om vilka frivilliga upplysningar som ska 

framgå i rapporten (Beyer et al., 2010, s. 305) och mängden information som inkluderas 

varierar mellan olika företag (Healy & Palepu, 2001, s. 431). I vilken utsträckning 

årsrapporten fylls med upplysningar påverkas emellertid av rådande lagar, kostnader i 

samband med upprättandet av årsredovisningen (Meek et al., 1995, s. 556), trender inom 

finansiell rapportering (Meek et al., 1995, s. 557) samt av intressenternas efterfrågan av 

information som vanligen rör uppgifter om bolagets lönsamhet och prestation (Beyer et 

al., 2010, s. 304).  

 

Stanton och Stanton (2002, s. 479) menar att innehållet i årsredovisningen har förändrats 

under åren, till viss del på grund av nya lagar som tillkommit vilket har ställt krav på 

företagen att ange vissa uppgifter i rapporten. Enligt författarna har den externa rapporten 

kommit att ses av allt fler som ett verktyg för att skapa relationer till omgivningen, vilket 

har resulterat i att de frivilliga upplysningarna har kommit att bli mer omfattande. Synen 

på syftet med årsredovisningen har med tiden förändras från att enbart ses som en 

lagstadgad finansiell rapport till att även betraktas som ett marknadsföringsverktyg 

(Frantz, 1950, s. 26) som företag använder för att kommunicera en specifik bild av 

företaget till utomstående intressenter (Clatworthy & Jones, 2003, s. 182). Beiswinger 

(1979, s. 62) menar att årsrapporten indirekt fungerade som ett marknadsföringsverktyg 

även innan den började utformas i marknadsföringssyfte eftersom investerare använde 
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företagets finansiella information som underlag för ekonomiska beslut. Pashalian och 

Crissy (1950, s. 248) menar att årsredovisningen är den viktigaste skriften mellan 

företagsledningen, aktieägare, anställda och omvärlden. Årsredovisningen har även 

ansetts vara ett av de mest vitala instrumenten för att skapa och bibehålla relationer till 

omgivningen (Ditlevsen, 2012, s. 381). Även Adams och Frost (2006, s. 288) 

argumenterar för att årsredovisningen fortfarande är ett av företagens främsta 

kommunikationsverktyg. 

 

Ett företag är beroende av sina intressenter då dessa kan vara avgörande för företagets 

framgång (Hutt, 2012, s. 323). Företagen har ansvar och skyldigheter gentemot sina 

intressenter (Yves, 2012, s. 38) och dessa individer grupperas ofta in i kategorier utifrån 

deras relation till bolaget (Hutt, 2012, s. 324). Cole et al. (2012, s. 8) nämner att en aktör 

kan tillhöra flera kategorier, exempelvis kan en anställd även tillhöra gruppen aktieägare 

(Hutt, 2012, s. 325). Det är därför av betydande vikt att företaget identifierar sina 

intressenter och undersöker deras behov för att ha möjlighet att tillfredsställa dessa 

(Frooman, 1999, s. 193; Hutt, 2012, s. 323) samt för att möjliggöra effektiv 

kommunikation mellan organisationen och omgivningen (Hutt, 2012, s. 325). Det är även 

fördelaktigt att företag urskiljer intressenters preferenser för att veta hur de kommer 

reagera på företagets beslut och de aktiviteter de engagerar sig i (Hutt, 2012, s. 324). 

 

Studier har visat att företag är beroende av investerares uppfattning av de aktiviteter de 

engagerar sig i eftersom det påverkar företagets rykte på marknaden (Fryxell & Wang, 

1994, s. 13). Företag kan använda årsredovisningen som ett verktyg för att positionera sig 

och konkurrera på marknaden genom att utforma årsredovisningen med avsikt att 

förmedla en önskad bild av företaget (Meek et al., 1995, s. 556; Ditlevsen, 2012, s. 390; 

Bernardi, 2002, s. 614). För att påverka läsarens uppfattning av företaget väljer somliga 

företag att utforma årsredovisningen med grafik, foton och berättande information om 

verksamheten (Stanton & Stanton, 2002, s. 479). Informationen i årsredovisningen 

används av intressenterna som underlag för ekonomiska beslut (Meek et al., 1995, s. 555) 

och på så sätt försöker företagen mätta omgivningens informationsbehov med uppgifterna 

som framgår i deras årsredovisning. I en undersökning utförd av Svensk handel (2015) 

framgick det att allt fler företag börjat engagera sig i hållbarhetsfrågor på senare år sedan 

det visat sig vara lönsamt i längden då konsumenterna värdesätter företag som jobbar 

aktivt mot ett hållbart samhälle. Utvecklingen inom området fortsätter och till den 1 juli 

2016 föreslås ett nytt direktiv som innebär att bland annat större företag ska komma att 

bli skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport utöver årsredovisningen som ska innehålla 

icke finansiella upplysningar om hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor 

(Regeringkansliet, 2015, s. 5). 

 

Investerare efterfrågar information om företaget och dess verksamhet som underlättar 

analysering och prognostisering av företagets framtida kassaflöden för att därefter värdera 

bolaget och ta ekonomiska beslut med informationen i årsredovisningen som underlag 

(Meek et al., 1995, s. 555-556). Företagen försöker påverka investerarnas värdering av 

bolaget genom att strategiskt upplysa om sådan information som framhäver bolagets 

finansiella ställning ur önskat ljus medan befintliga och potentiella investerare efterfrågar 

sådan information som minskar informationsasymmetrin och mättar deras 

informationsbehov (Beyer et al., 2010, s. 305). Somliga investerare är emellertid 

medvetna om att företaget upplyser om just sådan information som är fördelaktigt för 

företaget (Beyer et al., 2010, s. 304). 
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Marknadsföring har visat sig vara en viktig del för ett företags fortlevnad och allt fler 

företag väljer därför att anlita kommunikationsbyråer för att få hjälp med att utforma 

årsredovisningen utifrån företagets önskningar i varumärkesuppbyggnadssyfte 

(Stockholm Kommunikation, 2015; Hurra!, 2015, 25 maj; Navigator, 2015). Redan på 

1940-talet började företag i USA lägga mer fokus på den grafiska utformningen av 

årsrapporterna med avsikten att göra dem mer tilltalande (Hutchins, 1994, s. 315). Enligt 

Brown (1989, s. 124) kan årsredovisningen användas som ett marknadsföringsverktyg, 

men det behövs även en övergripande kommunikationsstrategi om företagets ska kunna 

påverka omgivningens uppfattning av företaget. Hutchins (1994, s. 315) menar att gamla 

vanor är svåra att bryta och att företagen därför av vana fortsätter att lägga ner stora 

summor pengar på utformningen av rapporten. Vidare framgår det i studien utförd av 

Hutchins (1994, s. 315) att endast 15 procent av investerare och 32 procent av 

verkställande direktörer ansåg att mängden resurser i form av tid och pengar som 

företagen lägger på utformningen av årsredovisningen var lämplig. 

 

1.3 Forskningsgap 
Relationen mellan årsredovisningen och marknadsföring har tidigare studerats ur olika 

vinklar och perspektiv vilket framgår i en litteraturstudie gjord av Stanton och Stanton 

(2002). Att många av dagens företag lägger stora mängder resurser på marknadsföring 

som strategi för att positionera sig på marknaden och därefter locka kunder och 

samarbetspartners (Fahy & Jobber, 2012, s. 15) är ingen nyhet. Tidigare forskning inom 

ämnet har studerat situationen för större börsnoterade aktiebolag (Wisniewski & Yekini, 

2015; Gunawan & Lina, 2015; Ditlevsen, 2012; Adams & Frost, 2006; Beattie & Jones, 

1999) och forskningen visar att årsredovisningen är ett av marknadsföringsverktygen som 

börsnoterade aktiebolag använder sig av för att förmedla information om företaget till 

omgivningen (Lee, 1994, s. 230; Beiswinger, 1979, s. 62; Goodman, 1980, s. 23; 

Ditlevsen, 2012, s. 382). Inom ämnet årsredovisning i marknadsföringssyfte har även 

flera kandidatuppsatser skrivits, då med de största börsnoterade aktiebolagen i Sverige 

som studieobjekt (Werner & Jakobsson, 2015; Törnander & Joandén, 2012; Schou 

Vassbotn & Bergström, 2012). Vår uppfattning är att mängden resurser som läggs på 

utformningen av årsredovisningen varierar mellan företag likaså i vilken utsträckning 

aktiebolagen väljer att inkludera grafik, bilder och beskrivande text i den finansiella 

rapporten. Tidigare forskning som har utförts med fokus på årsredovisningen i 

marknadsföringssyfte har analyserat texten, bilderna och graferna i rapporten. Vi har inte 

funnit någon forskning där företagen själva haft möjlighet att berätta hur de tänker kring 

användningen och utformningen av sina årsredovisningar med hänsyn till intressenterna 

av rapporten. 

 

Det råder skilda meningar angående syftet med årsredovisningen. Somliga anser att den 

externa redovisningen ämnar att förse omgivningen med ett gediget underlag för 

ekonomiskt beslutsfattande genom att förse intressenterna med den information de 

efterfrågar (Marton, 2014; Sundgren et al., 2013, s. 22) medan andra hävdar att 

årsredovisningen bör ses som ett marknadsföringsinstrument som företag använder för 

att påverka bolagets rykte på marknaden (Beiswinger, 1979, s. 79: Ditlevsen, 2012, s. 

391). Vår uppfattning är att befintliga aktieägare och potentiella investerare är viktiga 

intressenter för börsnoterade aktiebolag. Detta på grund av att dessa aktörer tar 

ekonomiska beslut som kan komma att påverka företagen i stor utsträckning. Företagen 

försöker därför påverka intressenternas uppfattning av verksamheten genom att förmedla 

en viss bild av bolaget och dess ekonomiska ställning, utveckling och fortlevnad för att 

http://www.tidningenbalans.se/kronika/hur-kommunicerar-foretag-med-arsredovisningen/
http://www.tidningenbalans.se/kronika/hur-kommunicerar-foretag-med-arsredovisningen/
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locka till nya relationer och kapitalinvesteringar. På så sätt anser vi att årsredovisningen 

används som en kanal som börsnoterade aktiebolag använder för att kommunicera med 

omgivningen.  

 

Cole et al. (2012, s. 16) utförde en studie där de undersökte vilka individer som hade 

intresse av att läsa börsnoterade respektive icke börsnoterade bolags årsredovisning. 

Genom en enkätundersökning besvarad av 849 individer kom forskarna fram till att 

börsnoterade företag till viss del har andra intressenter än icke börsnoterade bolag samt 

att dessa intressenter har olika informationsbehov. Börsnoterade aktiebolag ämnar genom 

sina årsredovisningar att tillfredsställa aktieägares informationsbehov och tilltala 

investerare att placera kapital i företaget. Sammanfattningsvis är vår uppfattning att 

aktieägarna och investerarna är de aktörer som de börsnoterade aktiebolagen förmodar är 

de främsta användarna av informationen i årsredovisningen och att detta antagande i sin 

tur påverkar hur företagen försöker rikta informationen i rapporten till just dessa grupper 

av individer.  

 

I 5 §, kap. 48 i Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) framgår det att företag som inte är 

noterade på någon börs inte har värdepapper tillgängliga för handel för allmänheten på 

någon reglerad marknad. Icke börsnoterade aktiebolag erbjuder inte sina aktier till handel 

för allmänheten vilket innebär att utomstående individer inte kan äga andelar i företaget. 

Detta leder till att andelarna i icke börsnoterade aktiebolag oftast ägs av ett fåtal aktörer. 

Med investerare menar vi de aktörer som ämnar att investera kapital i företaget i avseende 

att äga andelar i bolaget och på så sätt ta del av dess avkastning. Med anledning av detta 

anser vi inte att investerare och aktieägare är lika självklara intressenter av icke 

börsnoterade aktiebolags årsredovisningar som de är för börsnoterade aktiebolag. 

Eftersom aktieägarna i icke börsnoterade företag i de flesta fall består av några få personer 

eller ett större moderbolag ställer vi oss frågan om dessa aktörer är en relevant aktör att 

ta hänsyn till och/eller om det finns andra intressenter som årsredovisningen riktas mot. 

Vi ställer oss även frågande till huruvida icke börsnoterade företag tar hänsyn till sina 

intressenter när de utformar och använder den finansiella rapporten i 

marknadsföringssyfte. Med detta menar vi att inom begreppet hur inkluderas även om, då 

hur även bidrar till att besvara om de tar hänsyn samt använder och utformar i 

marknadsföringssyfte. 

 

Vi kunde emellertid konstatera att det fanns forskning i ämnet för hur börsnoterade 

aktiebolag använder och utformar sin årsredovisning i marknadsföringssyfte samt vilka 

intressenter som har störst påverkan på börsnoterade aktiebolags beslut, men att detta inte 

undersökts med icke börsnoterade aktiebolag som utgångspunkt. Denna studie har därför 

utförts med målet att undersöka vilka intressenter som har störst påverkan på stora icke 

börsnoterade aktiebolags beslut vid utformningen och användningen av årsredovisningen 

i marknadsföringssyfte.  
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1.4 Problemformulering & Delsyften  

Baserat på vår problembakgrund har vi formulerat vår problemformulering som följande: 

 

Hur påverkas icke börsnoterade företag av sina intressenter vid utformningen och 

användningen av årsredovisningen? 

 

1.4.1 Delsyften  

För att besvara vår problemformulering har vi tre delsyften som tillsammans ämnar att 

besvara vår problemformulering: 

 

Delsyfte 1: Att undersöka vilka intressenter som icke börsnoterade företag förmodar 

läser deras årsredovisning. 

 

Delsyfte 2: Att studera hur icke börsnoterade företag tar hänsyn till intressenterna vid 

utformningen och användningen av årsredovisningen. 

 

Delsyfte 3: Att utforska om och i sådana fall hur icke börsnoterade företag utformar och 

använder sin årsredovisning i marknadsföringssyfte. 

 

1.5 Definitioner 

Aktiebolag: Ett aktiebolag är en juridisk person vilket innebär att aktieägarna i bolaget 

inte är personligt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser eller skulder 

(Bolagsverket, 2014a; 3 §, kap. 1 i Aktiebolagslagen, SFS 2005:551). Vidare framgår det 

i 2 §, kap. 1 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) att ett aktiebolag antingen är privat eller 

publikt. Privata aktiebolag ska inneha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor medan 

publika aktiebolags aktiekapital ska uppgå till minst 500 000 kronor.  

 

Börsnoterade och icke börsnoterade bolag: Ett företag som är publikt säljer sina 

aktier på börsen och på så sätt kan allmänheten köpa andelar i bolaget eftersom aktierna 

finns tillgängliga för handel på marknaden (Investopedia, 2016a). Vidare är publika 

företag börsnoterade och måste därefter stå till svars gentemot de aktörer som äger aktier 

i bolaget. Icke börsnoterade bolag är enligt 8 §, kap. 1 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

företag som inte säljer sina aktier till allmänheten på en reglerad marknad. Företaget är 

därefter inte noterat på någon börs. I 7 §, kap 1 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

framgår det även att ett privat aktiebolag inte får erbjuda aktier till mer än 200 personer. 

I ett privat företag är aktierna i bolaget inte tillgängliga för handel av allmänheten på en 

reglerad börsmarknad (Investopedia, 2016b) och dessa företag är därefter inte 

börsnoterade. Vi valde att benämna företagen som börsnoterade och icke börsnoterade 

istället för publika och privata i studien.  

 

Dotterbolag: Ett dotterbolag är ett företag som ingår i en koncern vars aktier ägs till 

mer än 50 % av ett annat bolag i koncernen, även benämnt som moderbolaget som utövar 

bestämmanderätt över dotterbolaget (Investopedia, 2016c).  
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IFRS: IFRS står för: ”International Financial Reporting Standards är ett internationellt 

regelverk som ska tillämpas av alla svenska noterade bolag. Regelverket används även 

av andra bolag som antingen är dotterbolag till noterade bolag i Sverige eller utomlands 

eller av bolag som vill ha en kvalitet på sin redovisning som är jämförbar med noterade 

bolag.” (FAR, 2016). 

Intressenter: Intressenter är ett samlingsnamn för de grupper av individer som är 

beroende av företaget och som företaget är beroende av för att nå sina mål (Johnson et 

al., 2014, s. 107; Johnson et al., 2008, s. 132). Vi har utgått ifrån Intressentmodellen av 

Johnson et al (2014, s. 121) när vi har valde ut de intressenter vi ansåg var relevanta för 

vår studie. Dessa intressenter är; Aktieägare, Kunder, Leverantörer, Statliga myndigheter, 

Investerare, Företagsledning, Anställda, Konkurrenter och Banker. 

K3-regelverk: Större icke börsnoterade bolag ska som huvudalternativ tillämpa K3-

regelverket vid upprättandet av årsredovisningen och det finns därför ett allmänt råd att 

följa som kallas BFNAR 2012:1 som ska tillämpas i sin helhet (Sundgren et al., 2013, 

14).  

 

Marknadsföring: “Marknadsföring handlar om att skapa, kommunicera och leverera 

kundvärde.“ (Parment, 2015, s. 9). Marknadsföring handlar även om skapa lönsamma 

relationer till såväl befintliga som nya kunder genom att utforska marknadens behov och 

mätta deras efterfrågan (Kotler et al., 2011, s. 8). För att behålla en konkurrenskraftig 

position på marknaden drar företag fördel i att sätta sig in i kundernas efterfrågan, behov 

och preferenser för att på så sätt inhämta den kunskap som behövs för att ha möjlighet att 

skapa värde för kunderna och därigenom upprätta en lönsam företagsstrategi (Parment, 

2015, s. 9).  

 

Nyckeltal: Nyckeltal utgörs av sådana poster i årsredovisningen som i siffror förklarar 

företagets ekonomiska situation och som kommer till användning vid jämförelse och 

värdering av företag (Allabolag, 2016). Vidare kan vanliga nyckeltal exempelvis vara 

soliditet, likviditet och omsättning vilka kommer till nytta för att skapa förståelse för ett 

företags utveckling.  

 

Stora företag: Enligt p. 4, 3 §, kap. 1 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) klassas 

företag som stora om de har överlåtbara värdepapper tillgängligt för handel på marknader 

som är reglerade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vidare säger lagen 

att företag även klassas som stora om de under var och ett av de senaste två 

räkenskapsåren uppfyllt minst två av kriterierna gällande; att medelantalet anställda 

överstiger 50 stycken, balansomslutningen överstiger 40 miljoner kronor, och/eller har en 

nettoomsättning över 80 miljoner kronor. Vidare framgår det att de företag som inte 

klassas som stora kategoriseras som små företag. 

 

Upplysningar: Upplysningar är benämningen på sådan information som företaget 

uppger i årsredovisningen som kommer till användning för intressenter vid 

beslutsfattande (Investopedia, 2016d). Vidare framgår det att upplysningarna kan bestå 

av såväl frivilliga som lagstadgade uppgifter om företaget och dess verksamhet. 
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Årsredovisning: Årsredovisningen är en finansiell rapport som vissa företag enligt 1 § 

kap 6 i Bokföringslagen (SFS 1999:1078) är skyldiga att upprätta. Den finansiella 

rapporten ska enligt 2 § och 3 §, kap. 2 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) redovisa 

verksamhetens resultat och balansräkning samt annan relevant information som behövs 

för att bidra med en överskådlig och rättvisande bild av företagets finansiella ställning. 

Vidare framgår det att vad som mer specifikt ska inkluderas i ett företags årsredovisning 

varierar beroende på bland annat bolagets storlek. I årsrapporterna finns både lagstadgad 

information som måste inkluderas och icke lagstadgad information som företagen själva 

kan bestämma över (Gunawan & Lina, 2015, s. 311). I studien har vi valt att variera 

mellan att benämna årsredovisningen som finansiell rapport, extern redovisning, extern 

rapport, rapport, årsrapport och årsredovisning, Samtliga begrepp är synonyma och 

används för att bidra med variation i texten. 
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2. TEORETISK METOD 

I detta kapitel har vi beskrivit vår förförståelse inom områdena redovisning och 

marknadsföring. Vidare förklarar vi vår syn på verkligheten samt vad vi anser genererar 

godtagbar kunskap. Utöver detta beskrivs studiens vetenskapliga ansats samt hur vi gått 

tillväga vid utformningen av vår litteraturstudie. Därefter framhäver vi en diskussion där 

vi kritiskt granskar våra källor och kommenterar dessa mer ingående. 

2.1  Teoretisk förförståelse och val av ämne 

Enligt Hartman (2004, s. 191) är förförståelse den kunskap som forskaren besitter sedan 

tidigare och som kommer till användning vid tolkning av materialet. Vidare menar 

Hartman (2004, s. 191) att förförståelse består av exempelvis språk, begrepp och 

värderingar som påverkar hur intryck tolkas. Författaren påpekar även att personliga 

erfarenheter påverkar hur vi uppfattar andra människor och hur vi tolkar deras uttryck. Vi 

ansåg därför att våra tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnet påverkade vår 

tolkning och uppfattning av det insamlade materialet som vi inhämtade från empirin.  

 

Mer specifikt bestod vår förförståelse av den kunskap vi inhämtat från vår 

universitetsutbildning. Vi som skrev denna uppsats läste fjärde året på 

Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Båda påbörjade 

utbildningen med inriktning mot Service Management och i ett senare skede av 

utbildningen valde vi att fördjupa oss inom de två skilda områdena Marknadsföring och 

Redovisning/ revision. Från universitetsutbildningen har vi utvecklat våra kunskaper om 

hur tjänster utformas för att erbjuda kunden bästa möjliga service och på så sätt skapa och 

bibehålla långvariga relationer. Vikten av goda relationer till såväl interna som externa 

aktörer betonas och fokus läggs även på hur företag utvecklar marknadsföringsstrategier 

för att positionera sig på marknaden och skapa ett konkurrenskraftigt varumärke. När vi 

i ett senare skede i utbildningen fördjupade oss i våra slutliga inriktningar fick vi en 

djupare förståelse för marknadsföringens komplexa beståndsdelar samt en djupare 

förståelse för ämnet redovisning/ revision. Studien utfördes med fokus på både 

marknadsföring och redovisning för att ta vara på bådas kunskapsområden. 
 

2.2 Praktisk förförståelse 

Under utbildningen har vi läst en kurs i vetenskaplig metod där vi fått erfarenhet av att 

samla in data av såväl kvalitativ som kvantitativ form genom olika insamlingsmetoder. 

Utöver detta har en av oss praktiserat inom redovisning och revision på en revisionsbyrå 

parallellt med studierna vilket har bidragit med fördjupad kunskap inom bland annat 

bokföring, årsredovisningens delar och ekonomistyrning. Den andra av oss har suttit i 

styrelsen för en mindre ekonomisk förening. Denna erfarenhet har bidragit med kunskap 

om hur årsredovisningen används av styrelsen samt av föreningens medlemmar. 

Sammanfattningsvis ansåg vi oss vara inlästa och införstådda i ämnet och förförståelsen 

kompletterades under studiens gång med kunskap som inhämtades från utökat sökande 

genom bland annat artiklar och facklitteratur.  
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2.3 Verklighets- och kunskapssyn 

Ontologi är benämningen på vår verklighetssyn vilket på ett enklare sätt kan förklaras 

som vad man tror existerar vilket sedan påverkar vår uppfattning av hur verkligheten bör 

studeras och utforskas (Daymon & Holloway, 2011, s. 100; Widerberg, 2002, s. 27; 

Bryman & Bell, 2013, s. 41-42). Åsikterna skiljer sig åt gällande vad som kan anses 

existera och med andra ord vad som kan komma att representera verkligheten (Bryman, 

2011, s. 35). Ser vi världen som något som skapas och uppfattas olika beroende på 

individers bakgrund, tro och värderingar eller är världen något som är direkt observerbart 

som väntar på att bli upptäckt? (Daymon & Holloway, 2011, s. 101).  

 

De två skilda synsätten benämns som objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 

2013, s. 42). I denna studie valde vi att tillämpa det konstruktionistiska synsättet, vilket 

innebär att vi utgått från att verkligheten är konstruerad genom sociala interaktioner och 

kollektivt handlande (Johnson, 2016). För att ha möjlighet att besvara vår 

problemformulering avsåg vi att interagera med intervjupersonerna för att på så sätt få en 

uppfattning om deras tankar och åsikter i ämnet. Det är individerna i företagen som tar 

beslut kring årsredovisningen och som därefter konstruerar denna rapport med hänsyn till 

omgivande faktorer.  

 

Det ontologiska synsättet som forskaren tillämpar påverkar i sin tur den epistemologiska 

åskådningen (Daymon & Holloway, 2011, s. 100). Epistemologi representerar vår 

uppfattning om vad som anses generera godtagbar kunskap (Widerberg, 2002, s. 27; 

Bryman & Bell, 2013, s. 35; Daymon & Holloway, 2011, s. 100). Kunskapssynen är 

tvådelad och forskaren tillämpar antingen ett hermeneutiskt eller positivistiskt synsätt 

(Johansson- Lindfors, 1993, s. 44; Bryman & Bell, 2013, s. 36-38). 

 

Det positivistiska synsättet på kunskap grundar sig i den objektivistiska synen på 

verkligheten som antyder att den sociala verkligheten existerar utan påverkan från 

individers uppfattningar (Wallén, 1996, s. 28). Kunskapssynen framhäver att det som kan 

observeras och objektivt mätas är godtagbar vetenskap (Bryman & Bell, 2013, s. 36) 

medan sådant som inte kan testas i empirin såsom värderingar och känslor inte kan anses 

generera vetenskap (Wallén, 1996, s. 26-27). Därefter ämnar positivsten att bidra med 

objektiv kunskap om verkligheten och söker på så sätt efter mönster eller återkommande 

händelser för att kunna påvisa och förklara hur människan beter sig (Daymon & 

Holloway, 2011, s. 101). Det objektiva tillvägagångssättet leder till att positivisten 

undviker att involvera egna värderingar i forskningen (Daymon & Holloway, 2011, s. 

102). 

Somliga anser att det positivistiska synsättet ger upphov till ytlig datainsamling (Bryman 

& Bell, 2013, s. 36) eftersom forskaren inte har för avsikt att involvera värderingar eller 

tolkningar i sin uppfattning om empirin utan avser istället att vara objektiv i sin 

datainsamling (Wallén, 1996, s. 27). Positivismen rymmer såväl inslag av induktion så 

väl som deduktion i sitt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 36). I stora drag fokuserar 

positivisten på att förklara det mänskliga beteendet medan hermeneutikern har för avsikt 

att förstå människans beteende (Bryman & Bell, 2013, s. 38). 

Den andra sidan av epistemologin representeras av den hermeneutiska kunskapssynen, 

eller även refererat till som tolkningsperspektivet, som innebär att forskaren inhämtar 

kunskap om verkligheten genom att samtala med de sociala aktörer som befinner sig i 

denna för att sedan analysera och tolkar betoningar, tonfall, handlingar, upplevelser och 

kontext (Johansson- Lindfors, 1993, s. 45; Bryman & Bell, 2013, s. 38) för att ha 
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möjlighet att urskilja intervjupersonens avsedda mening (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

253; Wallén, 1996, s. 33-34). 

 

Det hermeneutiska sättet att se på kunskap härstammar från den konstruktionistiska 

åskådningen av verkligheten som utgår från att det är de sociala aktörerna som konstruerar 

verkligheten och därefter återfinns den sanna bilden av hur verkligheten är beskaffad i 

aktörernas uppfattningar och upplevelser av denna (Daymon & Holloway, 2011, s. 102). 

Hermeneutikern tillämpar ett subjektivt tillvägagångssätt och utövar en empatisk 

förståelse för att få insikt i de faktorer som påverkar en människas handlingar (Bryman 

& Bell, 2013, s. 38) och försöker förtydliga, översätta och klargöra meningen som 

framträder i samtalets kontext (Widerberg, 2002, s. 26). Forskaren tar hänsyn till de 

omgivande komponenter som kan påverka respondentens förståelse och uppfattning 

(Widerberg, 2002, s. 26). 

 

Eftersom det hermeneutiska synsättet är lämpligt att tillämpa vid kvalitativa 

forskningsmetoder (Widerberg, 2002, s. 25) samt då vi avsåg att få en djupare förståelse 

för intervjupersonernas uppfattning inom ämnet föll det sig naturligt att tillämpa ett 

hermeneutiskt synsätt på kunskapsgenererande i denna studie utifrån en 

konstruktionistisk åskådning av verkligheten. Vi ville även ha möjligheten att välja ut de 

delar och svar från den empiriska datainsamlingen som vi ansåg var relevanta för att 

besvara vår problemformulering på ett tillförlitligt sätt, vilket går hand i hand med det 

hermeneutiska angreppssättet. 

 

2.4 Vetenskaplig ansats 

Forskaren väljer att antingen tillämpa en induktiv eller deduktiv forskningsansats i sin 

studie utifrån sin syn på relationen mellan teori och empiri (Wallén, 1996, s. 47).  

 

Med ett induktivt tillvägagångssätt börjar forskaren med att gå ut i empirin och samla in 

data för att sedan analysera detta och därefter dra slutsatser för att generera nya teorier 

utifrån det insamlade materialet (Wallén, 1996, s. 47). Den deduktiva metoden innebär 

att forskaren inleder processen med att sätta sig in i redan befintliga teorier inom 

ämnesområdet för att sedan utveckla hypoteser som antingen bekräftas eller förkastas 

utifrån det insamlade materialet som inhämtats från empirin (Wallén, 1996, s. 48). Enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 31) behöver ett deduktivt angreppssätt inte nödvändigtvis 

innebära hypotestestning. Bryman och Bell (2013, s. 34) påvisar även att den deduktiva 

ansatsen kan innehålla inslag av induktion. 

 

Vi tillämpade huvudsakligen ett deduktivt tillvägagångssätt i denna studie eftersom vi 

inledde processen med att studera befintliga teorier inom vårt valda studieområde för att 

få en grundläggande förståelse för ämnet. Vi ställde däremot inte upp några hypoteser att 

testa utan ämnade istället att generera ny teori till ämnesområdet för att bidra med ny 

kunskap. Följaktligen innehöll studien därefter inslag av induktion eftersom vi drog 

slutsatser och genererade ny teori i ämnet utifrån det material vi samlat in från empirin. 
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2.5 Litteraturstudie 
För att ha möjlighet att besvara en problemformulering krävs det att forskaren läser 

tidigare studier som utförts inom ämnet för att inhämta kunskap om hur de gått tillväga 

samt vad de kommit fram till (Backman, 2016, s. 24-25). Att söka litteratur är en 

obligatorisk del av processen för att generera gedigen kunskap i ämnet för att sedan ha 

möjlighet att utföra studien (Backman, 2016, s. 25). Vetenskapliga dokument är ett 

samlingsnamn för dokument som innehåller skriftlig kommunikation som återfinns i 

bland annat uppsatser, böcker, avhandlingar och elektroniska publikationer (Backman, 

2016, s. 161). 

 

Det finns olika tillvägagångssätt för att söka vetenskapliga dokument varav datorbaserad 

sökning och manuell sökning är två alternativ (Backman, 2016, s. 162). Datorbaserad 

sökning innebär att referensdatabaser och citeringsindex används för att hitta relevant 

litteratur medan en manuell sökning innefattar att forskaren söker kunskap och referenser 

från exempelvis böcker och andra litteraturalster som återfinns i bibliotek. En 

datorbaserad sökning är fördelaktigt då denna underlättar effektiviteten i sökningen på ett 

systematiskt sätt (Backman, 2016, s. 167). I denna studie har vi huvudsakligen använt oss 

av datorbaserade sökningar men även kompletterat med manuella sökningar för att 

exempelvis finna ursprungskällor. 

 

För att finna litteratur som relaterar till det valda problemområdet samt för att utesluta 

alster som inte är relevanta för studien bör sökorden vara så precisa och relevanta som 

möjligt (Backman, 2016, s. 169-170). Vår teoretiska referensram bygger främst på 

vetenskapliga artiklar, böcker och kurslitteratur. De vetenskapliga artiklarna vi använt i 

studien är förstahandsreferenser och vad gäller litteratur har vi sökt efter alster som är 

relativt nyproducerade för att bidra med uppdaterad och relevant information som är 

tillförlitlig. De databaser vi använt för vår litteratursökning är Ebsco, mer specifikt 

Business source premier, samt Umeå Universitets katalog Album. I de fall där vi inte 

funnit artiklar i fulltext i dessa tidigare nämnde databaser har vi utökat sökandet och 

använt Google Schoolar. De sökord vi främst använt för vår sökning är annual report, 

communication, marketing, marketing tool, stakeholders, financial statement, 

shareholders, subsidiaries och disclosures. 

 

Kurslitteratur har vi främst använt för att finna relevant och uppdaterad information om 

redovisning och årsredovisningens innehåll. Detta gäller även för inledande information 

om marknadsföringens användningsområde och dess innebörd för dagens företag. Dessa 

böcker anses vara relativt nyproducerade alster och vi anser därför att innehållet är 

relevant och pålitligt. I de fall där vi har använt äldre böcker och vetenskapliga artiklar 

har den bakomliggande anledningen grundat sig i att nyare publicerad litteratur har 

hänvisat till dessa äldre alster som ursprunglig referens. I andra fall har äldre böcker och 

artiklar använts för att visa på utvecklingen inom ämnet eller för att påvisa att ämnet 

diskuterats och varit ett relevant område att studera under en längre tid. 

 

Fokus har riktats på att hitta teorier som hjälpte oss att besvara vår problemformulering 

och som återkopplade till vårt valda studieämne Årsredovisningen i 

marknadsföringssyfte. Vi kunde därefter identifiera tre områden som utgör grundpelare 

för vårt studieämne och dessa innehöll teorier om: Årsredovisningen och dess utformning, 

Marknadskommunikation och Företagets intressenter.  
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2.6 Källkritik 
Vi ville att studien skulle bidra med en representativ tolkning av respondenternas 

uppfattning av verkligheten. Detta avsåg vi att uppnå genom att inledningsvis bygga en 

stadig teoretisk grund för studien där vi ingående beskrev ämnet i fråga för att underlätta 

för läsaren att sätta sig in i problemets samtliga beståndsdelar. Med detta ämnade vi även 

att öppna upp möjligheten för läsaren att kritiskt granska resultatet från empirin. För att 

ytterligare öka trovärdigheten i studien valde vi att basera vår teoretiska referensram på 

vetenskapliga artiklar och böcker som vi ansåg innehålla trovärdig, tillförlitlig och 

relevanta fakta. Eftersom sekundärkällor anses vara mindre tillförlitliga använde vi oss 

endast av primärkällor i studien och vi har utöver detta haft för avsikt att söka relativt 

nypublicerade artiklar.  

Vi har exempelvis använt oss av Stanton och Stanton (2002) som utfört sin litteraturstudie 

på artiklar publicerade mellan åren 1990 till 2000. Vår åsikt var emellertid att denna 

artikel fortfarande var relevant att använda i studien då den speglar forskares olika 

perspektiv och synsätt på användningen av årsredovisningen i marknadsföringssyfte. För 

övrigt kan det nämnas att forskningen i ämnet blommade på 70- och 80-talet och att 

studier utförda under denna tidsperiod är frekvent refererade till även i nyare forskning. I 

de fall där teorier inte kunnat beskrivas med vetenskapliga artiklar har vi kompletterat 

med annan erkänd kurslitteratur vilket exempelvis innefattar Bryman och Bell (2013), 

Fahy och Jobber (2012), Sundgren et al. (2013) samt Kotler och Keller (2009). Dessa 

alster har främst använts av anledningen att de anses bidra med grundläggande kunskap i 

ämnet och därigenom har de skapat en solid grund att utgå från. Det faktum att dessa 

författare är omtalade inom sina forskningsområden anser vi förstärker studiens 

trovärdighet ytterligare.  

Vi har vid ett flertal tillfällen under studietiden fått erfara att söka artiklar via Umeå 

universitets sökmotor vilket effektiviserade och underlättade vårt artikelsök i studien. Vi 

var däremot väl medvetna om att viss litteratur och somliga artiklar som hade kunnat 

komma till nytta för studien kan ha passerat oss obemärkt. Detta av anledningen att 

mängden forskning som behandlar ämnet är omfattande vilket har medfört att vi inte haft 

möjlighet att upptäcka och läsa all tillgänglig litteratur. 
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3. TEORI 

I teorikapitlet redogör vi för de teorier vi valt ut till vårt teoretiska ramverk som ligger 

till grund för studien och som vi ansåg var relevanta och nödvändiga för vår möjlighet 

att analysera resultatet och slutligen besvara vår problemformulering. Vårt teoretiska 

ramverk nedan utgörs av teorier om Årsredovisningen och dess utformning, Företagets 

intressenter och Marknadskommunikation (se Figur 1). I kapitlet går vi igenom varje 

teoriområde för att underlätta för läsaren att sätta sig in i de olika delarna av ämnet. 

Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning för att tydliggöra vår tankegång kring 

teoriområdena. 

 

I enlighet med den hermeneutiska cirkeln där de individuella delarna endast kan förstås 

om de ses som en helhet (Alvesson & Sköldberg, 2009, s. 92; Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 193; Hartman, 2004, s. 188) har vi skapat vår teoretiska referensram:  

 

 
Figur 1. Teoretisk referensram 

 

3.1 Årsredovisningen och dess utformning 

Redovisningens historia börjar för mer än 300 år sedan som då bestod av sporadiska 

ekonomiska sammanställningar efter avslutade affärer eller projekt och i takt med att 

företagen expanderade och samarbeten mellan företag blev allt vanligare växte även 

behovet av en ekonomisk sammanställning av verksamheterna på mer regelbunden basis 

(Lönnqvist, 2011, s. 11). Enligt Lönnqvist (2011, s. 11) kom den första lagen gällande 

vad vi idag kallar årsredovisningen på 1670-talet i Frankrike och i Sverige stiftades de 

första redovisningslagarna år 1855.  

 

De företag som idag är bokföringsskyldiga ska löpande bokföra transaktioner och 

händelser som skett under räkenskapsåret enligt 1 §, kap. 4 i Bokföringslagen (SFS 

1999:1078). Enligt Bokföringsnämnden (2016b) är aktiebolag skyldiga att löpande 

bokföra händelser och transaktioner som ägt rum under perioden för att sedan 
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sammanställa detta i en årsredovisning vid räkenskapsårets slut. Utöver detta framgår det 

i 1 §, kap. 6 i Bokföringslagen (SFS 1999:1078) att även de företag som kategoriseras 

som stora ska avsluta bokföringen med en årsredovisning som skickas in till Bolagsverket 

och offentliggörs. I Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) finns regler för vad 

årsredovisningen ska innehålla och enligt 5 §, kap. 2 i Årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554) ska handlingen vara upprättad i elektronisk eller skriftlig form. Det faktum 

att årsredovisningen blir en offentlig handling när den publiceras hos Bolagsverket 

innebär inte att den finns tillgänglig online på företagens hemsidor utan företagen väljer 

själva hur lättillgänglig rapporten ska vara för omgivningen. Enligt 2 §, kap. 17 i Lagen 

om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) framgår det att information om börsnoterade 

aktiebolag ekonomiska situation ska nå dess intressenter samtidigt för att ingen ska 

diskrimineras. Informationen i årsredovisningen används av omgivningen som underlag 

för ekonomiska beslut (Sundgren et al., 2013, s. 21). 

 

3.1.1 Lagstadgad utformning 

Enligt 1 §, kap. 2 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska årsredovisningen innehålla 

en resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse samt noter och vad gäller större 

företag ska även en kassaflödesanalys inkluderas i rapporten. Balansräkningen ska 

framställa företagets totala tillgångar, skulder, och egna kapital vid räkenskapsårets slut 

(Sundgren et al., 2013, s. 17). I resultaträkningen ska periodens sammanställda intäkter 

och kostnader framgå vilket underlättar för intressenter att analysera företagets resultat i 

slutet av räkenskapsåret (Sundgren et al., 2013, s. 18). Noterna ska innehålla upplysningar 

om olika delar av årsredovisningen i syfte att förtydliga uppgifterna vilket exempelvis 

kan beröra vilken värderingsmetod som använts för tillgångar och skulder, om avvikelser 

gjort från redovisningsprincipen samt dess orsak och efterföljande effekt enligt kap. 5 i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Vidare framgår det enligt 1 §, kap. 6 i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) att förvaltningsberättelsen ska innehålla 

information om vilken typ av verksamhet företaget bedriver, resultatet för perioden, den 

ekonomiska utvecklingen samt inkludera ytterligare upplysningar om så krävs för att 

underlätta förståelsen av årsredovisningens delar. Vidare redovisar kassaflödesanalysen 

de in- och utbetalningar som företaget haft under räkenskapsåret (Sundgren et al., 2013, 

s. 303). 

 

3.1.2 K-regelverk 

Svenska bokföringsskyldiga företag ska följa ett regelverk vid upprättandet av 

årsredovisningen (Sundgren et al., 2013, s. 13-14; Bokföringsnämnden, 2016c). 

Regelverken innehåller vägledningar för hur rapporten ska utformas för att följa de 

lagkrav som råder (Bokföringsnämnden, 2016d). Aktiebolag ska följa ett K-regelverk vid 

upprättandet av sin årsredovisning (Bokföringsnämnden, 2016b) och som 

huvudalternativ ska större aktiebolag tillämpa K3-regelverket (Bokföringsnämnden, 

2016a; Ernst & Young, 2012). PwC (2015) framhäver att samtliga större företag som inte 

följer IFRS ska tillämpa K3-regelverket vid upprättande av årsredovisningen från och 

med 2014. Vidare framgår det enligt PwC (2016) att IFRS i grunden är utvecklat för 

börsnoterade företag som ska upprätta en koncernredovisning men att skillnaderna mellan 

K3 och IFRS i det stora hela är relativt små till följd av att K3-regelverket bygger på 

IFRS.  
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3.1.3 Frivillig utformning 

Utöver den lagstadgade informationen som ska ingå i årsredovisningen har företaget 

friheten att inkludera valfritt innehåll i rapporten och enligt White och Hanson (2002, s. 

291) är årsredovisningen ett verktyg som företag kan använda för att kommunicera med 

omgivningen och på så sätt påverka sitt rykte på marknaden genom att framhäva bolaget 

ur önskad synvinkel. Vidare menar författarna att årsredovisningen är den källa av 

information där företagen kan kontrollera vad som sägs om bolaget till skillnad från det 

som skrivs i tidningar, av analytiker och i pressmeddelanden. Den numeriska delen av 

årsredovisningen som härstammar från den löpande bokföringen representerar företagets 

finansiella ställning vid räkenskapsåret slut och är omgivningens främsta angelägenhet, 

men på senare tid har det blivit allt vanligare att den finansiella informationen 

kompletteras och förstärks med bilder, berättande text och annan grafik i börsnoterade 

företags årsredovisningar (Beattie, 2005, s. 103). Syftet med bilder i rapporten är att 

förmedla ett budskap till omgivningen och de förstärks i flertalet fall med beskrivande 

text för att påverka mottagarens uppfattning av bilden (Preston & Young, 2000, s. 443).  

 

Redan 1950 utförde Pashalian och Crissy (1950, s. 244) en studie i USA där de undersökte 

hur pålitlig informationen i årsredovisningen ansågs vara enligt befolkningen. De fann att 

75 % av respondenterna upplevde rapporten svårläst och konstaterade att detta varit ett 

genomgående problem under åren för olika intressenter vilket därefter begränsat 

användningen av dokumentet. Idag har tillgången till årsredovisningarna förbättrats i och 

med att företagen kan välja att publicera sina rapporter på sina hemsidor vilket har 

medfört att andra intressenter, utöver professionella investerare och aktieägare, lättare 

kommer åt företagsuppgifterna vilket även ställt högre krav på hur företagen utformar 

och anpassar innehållet i årsredovisningen med hänsyn till sina läsare (Rowbottom & 

Lymer, 2010, s. 104). Företagen eftersträvar emellertid att följa rådande lagar och regler 

vid uppförandet av rapporten samtidigt som de har för avsikt att fylla rapporten med 

innehåll som gör den informativ för olika användare (Pashalian & Crissy, 1950, s. 244). 

Coram (2010) utförde en studie där professionella läsare och privata läsare fick studera 

samma årsredovisning och värdera företaget utifrån informationen som framgick. Coram 

(2010, s. 275-276) upptäckte skillnader mellan hur de privata och de professionella 

läsarna reagerade på den icke finansiella informationen. Den professionella läsaren 

reagerade i större utsträckning på ett adekvat sätt på den icke finansiella informationen 

än den privata läsaren som hade svårare att värdera informationen. 

 

Bernardi (2002, s. 614) konstaterade i sin studie att företag använder årsredovisningen 

för att visa upp sitt företag för aktieägare och allmänheten. Allt fler börsnoterade företag 

upplever ett behov av att inkludera icke finansiella upplysningar i årsredovisningen som 

komplement till den finansiella informationen för att underlätta intressenternas förståelse 

för verksamheten (Arvidsson, 2011, s, 292-293). Den ökade mängden information och 

upplysningar i årsrapporten beror till viss del på införandet av nya lagar och regler som 

gjort det obligatoriskt för företag att uppge särskilda upplysningar (Beiswinger, 1979, s. 

62-63). Arif och Tuhin (2013, s. 38) utförde en studie på banker som klassificerades som 

stora i Bangladesh. Forskarna undersökte bland annat om storleken på bolagen påverkade 

användningen av frivillig information i årsredovisningen. Enligt Arif och Tuhin (2013, s. 

41) kunde ingen skillnad i mängden frivillig information som inkluderades i den frivilliga 

rapporten ses hos de stora bankerna. 
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Årsredovisningen ses av somliga som ett marknadsföringsverktyg som företag använder 

för att kommunicera information om företaget till dess intressenter (Ditlevsen, 2012, s. 

391; Goodman, 1980, s. 23; Beiswinger, 1979, s. 62-63). Enligt Marino (1995, s. 46) 

arbetar företagen med att anpassa utseendet och innehållet beroende på rådande trender 

och efterfrågan på marknaden.  Preston et al. (1996, s. 134) menar att utformningen av 

årsrapporten är en viktig del för företagets möjlighet att kommunicera en önskad bild av 

verksamheten utåt. Ditlevsen (2012, s. 391) fann i sin studie att visuella element används 

på ett strategiskt sätt i årsredovisningar för att skapa en företagsidentitet som går hand i 

hand med företagets strategi att positionera sig på marknaden för att tilltala investerare 

och andra intressenter. 

 

Forskning som utfördes i början av 1990-talet fokuserade på att räkna antalet ord, bilder 

och grafer som användes i årsrapporterna och studerade även hur symboler användes som 

hjälpmedel för att berätta en historia om företaget (Stanton & Stanton, 2002, s. 484) 

medan fokus i slutet av 1990-talet flyttades till att undersöka hur bilder eller 

helhetsintryck hanterades i rapporten för att skapa ett gynnsamt intryck av företaget. 

Stanton och Stanton (2002, s. 484) konstaterade att bilder används i syfte att förmedla ett 

budskap om företaget till omgivningen. Somliga företag inkluderar grafer i rapporten för 

att influera läsarens uppfattning om företagets prestationer genom att framhäva bra 

resultat och dölja dåliga (Beattie & Jones, 1999, s. 69). Forskning har funnit att företag 

ofta outsourcar utformningen på rapporterna till designers (Lee, 1994, s. 223; Marino, 

1995, s. 46; McKinstry, 1996, s. 90). 

 

Stanton och Stanton (2002, s. 481) undersökte vetenskapliga artiklar publicerade mellan 

åren 1990 till 2000 och identifierade sex olika perspektiv som forskare tillämpade när de 

studerade årsredovisningens användning som ett marknadsföringsverktyg. Dessa sex 

perspektiv är:   

 

1. Bildhanteringsperspektivet utgår från att forskarna tittat på bilder, räknat ord och 

tittat på användningen av grafer i rapporterna och hur dessa används för att 

förmedla budskap om företagen (Stanton & Stanton, 2002, s. 484). 

 

2. Marknadsföringsperspektivet handlar om att forskarna tittat på hur årsrapporterna 

används som en del i företagens marknadsföring. Här ingår årsredovisningen som 

en del i den integrerade marknadskommunikationen (Stanton & Stanton, 2002, s. 

488). 

 

3. Politisk ekonomi är ett perspektiv bland forskare som inte använts i någon större 

utsträckning där synen på årsredovisningen är att rapporten är ett proaktivt 

dokument som kan användas som ett medium i sociala konflikter i samhället 

(Stanton & Stanton, 2002, s. 490).  

 

4. Ansvarsperspektivet ser på årsredovisningen som ett medel och ansvar från 

företagets sida att förändra samhällsvärderingar (Stanton & Stanton, 2002, s. 491).  

 

5. Inom perspektivet för organisatorisk legitimitet ses årsrapporterna som ett medel 

för att förklara och försvara företagets legitimitet i samhället. Företagen 

kontrolleras av samhällsvärderingar och till följd av att samhällsvärderingar 

förändras gör även innehållet i årsrapporterna det beroende på vad företaget vill 

kommunicera ut till allmänheten (Stanton & Stanton, 2002, s. 492). 
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6. Inom CSR (Corporate Social Responisbility) perspektivet har forskarna tittat på 

årsrapporten som ett dokument utifrån användningen av CSR i noterna (Stanton 

& Stanton, 2002, s. 490-491). 

 

Beroende på vilken infallsvinkel forskarna tillämpade kunde Stanton och Stanton (2002, 

s. 493) dra slutsatsen att rapporten antingen ansågs vara ett proaktivt dokument som 

används för att bibehålla eller skapa en fördelaktig bild av företaget, eller ett reaktivt 

dokument som utformats som en reaktion på uppkomna kriser inom eller runt företaget. 

Författarna fann också skillnader i hur årsredovisningen användes av företagen och 

kluvna åsikter gällande huruvida syftet med rapporten var att tilltala en större eller mindre 

skara intressenter. Genom att kartlägga de sex perspektiven kunde Stanton och Stanton 

(2002, s. 493) se ett mönster mellan forskarnas synsätt och vilka intressenter rapporten 

ansågs vara ämnad för samt hur årsrapporten användes i marknadsföringssyfte (se Figur 

2). 

  

 

 
Figur 2. Perspektiv bland forskning på årsredovisningen 

Källa: Översatt från Stanton & Stanton (2002, s. 493)  
 

3.1.4 Extern redovisning i en koncern 

Enligt 4 §, kap. 1 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) består en koncern av 

moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Enligt 11 §, kap. 1 i Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) är moderföretaget det bolag i koncernen som kontrollerar mer än 50% av 

rösterna i dotterbolaget eller som på annat sätt innehar bestämmande inflytande över 

dotterbolaget. Begreppet koncern är ett uttryck för maktförhållandet mellan de olika 

företagen som ingår i koncernen (Lönnqvist, 2012, s. 11).  

 

Som vi tidigare nämnt under 1.2 Problembakgrund ska samtliga aktiebolag upprätta en 

årsredovisning i slutet av varje räkenskapsår enligt 1 §, kap. 6 i Bokföringslagen (SFS 

1999:1078). Aktiebolag som är dotterbolag i en koncern är alltså skyldiga att upprätta en 

egen årsredovisning för sin verksamhet (Lönnqvist, 2012, s. 11). Moderbolag som ingår 

i en koncern som klassas som stor ska även upprätta en koncernredovisning utöver sin 
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egen årsredovisning (Bolagsverket, 2014b). I Årsredovisningslagen framgår kriterierna 

för att en koncern ska klassas som stor (SFS 1995:1554). Koncernredovisningen ska bidra 

med en tydligare helhetsbild som sammanfattar den finansiella ställningen hos företagen 

som ingår i koncernen (Lönnqvist, 2012, s. 12).  

 

3.2 Företagets intressenter 
Ett företag har en mängd olika intressenter som på olika sätt influerar företagsledningen 

i deras beslut (Johnson et al., 2014, s. 121). Vanliga intressenter är anställda, leverantörer, 

kunder, samhällen, konsumenter, myndigheter och finansiärer (Hutt, 2012, s. 323-324; 

Yves, 2012, s. 83; Meek et al., 1995, s. 556). Enligt Hult et al. (2011, s. 62) finns det sex 

intressenter som har störst inflytande på marknadsrelationer. Dessa är kunder, anställda, 

leverantörer, aktieägare, statliga myndigheter och lokala samhällen. Statliga myndigheter 

har inverkan på företagen till följd av de lagar och regler som påverkar företagens beslut 

i viss utsträckning (Banerjee et al., 2003, s. 109). Johnson et al. (2014, s. 515-516) menar 

att de aktörer som troligtvis är intresserade av företagets strategiska beslut är aktieägare, 

kunder och anställda. I börsnoterade bolag är aktieägarna oftast många och vill ha insikt 

i hur verksamheten sköts och resurserna används (Sundgren et al., 2013, s. 22). I ett bolag 

där fokus ligger på aktieägarna som den största intressentgruppen kan företagsledningen 

inte ignorera de andra intressenterna om de vill uppnå långsiktig lönsamhet (Johnson et 

al., 2014, s. 121). Vidare menar Johnson et al. (2014, s. 121) att företagets intressenter 

kan ha olika förväntningar på företaget och ibland motstridiga sådana samt att 

företagsledningen måste ta hänsyn till vilka deras intressenter är och vilka som skall få 

mest inflytande och uppmärksamhet. Synen på konkurrenter som företagets intressenter 

är diskuterad där bland annat Ax et al. (2009, s. 26) menar att det inte finns någon ge och 

ta relation mellan företaget och konkurrenterna. Vi anser däremot att konkurrenterna 

ingår som en av företagens intressenter eftersom företagen drar fördel i att bevaka sina 

konkurrenter för att kunna positionera sig framgångsrikt på marknaden. Detta styrks även 

av Johnson et al. (2014, s. 121) som menar att konkurrenter är en intressent till företag. 

 

3.2.1 Intressenter till större företag 

I vår studie har vi har valt att utgå ifrån Intressentmodellen som Johnson et al. (2014, s. 

121) tagit fram eftersom denna modell tar upp flera relevanta intressenter i en och samma 

modell. Modellen sammanfattar större företags främsta intressenter som påverkar 

företagsledningens beslut och utgörs av tolv intressenter som är Ägare/Aktieägare, 

Finansvärlden, Aktivistgrupper, Kunder, Chefer/Företagsledning, Föreningar, Anställda, 

Branschorganisationer, Konkurrenter, Leverantörer, Statliga myndigheter och Politiska 

grupper. Vi ansåg inte att samtliga tolv intressenter var relevanta för vår studie och vi 

valde därför att skapa en egen intressentmodell som grundar sig i Johnson et al. (2014, s. 

121) modell (se Figur 3). Vi valde att exkludera fyra av intressenterna från Johnson et al. 

(2014, s. 121) modell vilka var Aktivistgrupper, Föreningar, Branschorganisationer och 

Politiska grupper av anledningen att vi inte ansåg dem vara relevanta aktörer i vår studie. 

Dessa fyra anser vi inte vara i kontakt med företaget på regelbunden basis.  

 

För att förtydliga vilka aktörer vi syftar på inom Finansvärlden har vi valt att fokusera på 

Banker och Investerare eftersom vi anser dem vara aktörer som kan ha en långvarig 

relation med företaget. Sammanfattningsvis ansåg vi Kunder, Anställda, Statliga 

myndigheter, Leverantörer, Banker, Aktieägare, Investerare, Företagsledning och 
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Konkurrenter vara relevanta intressenter för vår studie vars påverkan på företagen vi 

ämnade att undersöka. Då företagen i vår studie inte är börsnoterade utgörs aktieägarna 

främst av moderbolaget i koncernen och i undantagsfall även av externa aktieägare som 

inte är verksamma i bolaget. Vi har av den anledningen valt att inte ta med ägare i vår 

modell eftersom de utgörs av aktieägarna. 

 

 
Figur 3. Intressentmodellen 

Källa: Baserad på Johnson et al. (2014, s. 121) 

 

Nedan framgår en tabell över de nio intressenterna i vår studie och en förklaring av 

vardera. Förklaringarna härrör från våra personliga definitioner av intressenterna utifrån 

den vanliga uppfattningen om vilka dessa är och hur deras relation till företaget ser ut i 

normalfallet (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Personliga definitioner av studiens intressenter. 
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Enligt Ax et al. (2009, s. 26) bidrar intressenterna med prestationer till företaget och 

förväntar sig i gengäld olika saker från bolaget och på så sätt skapas ett beroende mellan 

parterna. Det är värt att notera är att modellen inte tar upp alla intressenter som vi valt att 

studera i vår studie då vi utgått ifrån Johnson et al. (2014, s. 121) modell, men vi finner 

ändå Ax et al. (2009, s. 26) modell intressant att ta upp då den visar på relationen och 

utbytet mellan företag och dess intressenter. Nedanstående tabell är Ax et al. (2009, s. 26) 

tabell över Bidrag och belöningar till och från företagets intressenter (se Tabell 2).  

 

Tabell 2. Bidrag och belöningar till och från intressenter. 

Källa: Ax et al. (2009, s. 26) 

 

3.2.2 Intressenternas relation till årsredovisningen 

Informationen som framgår i årsredovisningen ska på ett överskådligt och rättvist sätt 

redovisa företagets ställning, resultat och utveckling enligt 2 § & 3 §, kap. 2 i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och på så vis förmedla en sammanfattande bild 

av företagets ekonomi (Sundgren et al., 2013, s. 21). Vidare framgår det att den externa 

redovisningen är till för att mätta intressenternas behov samt för att minska 

informationsklyftor mellan omgivningen och företaget vilket enligt Healy och Palepu 

(2001, s. 407-408) uppnås genom att företaget lämnar tillförlitlig, relevant och transparent 

information om verksamheten till företagets olika intressenter och på så sätt mättar deras 

informationsbehov samt erbjuder dem gediget underlag för ekonomiskt beslutsfattande.  

 

Informationsbehovet skiljer sig åt mellan intressenterna beroende på deras relation till 

företaget och därefter söker de information i specifika nyckeltal eller i olika delar av 

rapporten som underlag för analyser och ekonomiska beslut (Sundgren et al., 2013, s. 22). 

Finansiella institut såsom banker undersöker och analyserar informationen i 

årsredovisningen för att utvärdera företagets förmåga att amortera på sina lån med ränta 

och söker därefter precis som investerare säkerhet om avkastning på investerat kapital i 

företaget (Sundgren et al., 2013, s. 28).  

 

Företagen behöver hålla sig uppdaterade om rådande trender för att ha möjlighet att 

upprätthålla en lönsam och konkurrenskraftig position på marknaden (Beiswinger, 1979, 

s. 62-63; Lubin & Esty, 2010, s. 44). En aktuell trend just nu är intresset för 
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hållbarhetsfrågor som många individer engagerar sig i (Lubin & Esty, 2010, s. 44) vilket 

har medfört att allt fler företag väljer att upplysa om sitt hållbarhetsarbete i 

årsredovisningen (Cantele, 2014, s. 382) som en del i sin marknadsföringsstrategi sedan 

dessa aktiviteter visat sig skapa värde för intressenterna och därefter påverka företagets 

rykte och position på marknaden (Gallego- Álvarez et al, 2010, s. 1451). 

 

3.2.3 Intressenter av finansiell information  

Enligt Cole et al. (2012, s. 7) och Lönnqvist (2011, s. 13) är de främsta intressenterna av 

företags finansiella information aktieägare, investerare, leverantörer, kunder, banker, 

konkurrenter, analytiker och konsulter. I en studie utförd av Cole et al. (2012, s. 6) fick 

849 stycken användare av Belgiska företags finansiella rapporter besvara ett 

frågeformulär online. Författarna lyfter fram det faktum att tidigare studier inom ämnet 

för vilka intressenter som använder företagets finansiella information i årsredovisningen 

främst fokuserat på börsnoterade företag ur aktieägares, investerares, och analytikers 

perspektiv samt att studier som fokuserat på icke börsnoterade företag främst studerat 

ämnet ur bankernas perspektiv (Cole et al., 2012, s. 5). Det visade sig att de aktörer som 

har intresse av att läsa den finansiella informationen i årsredovisningen skiljer sig åt 

mellan börsnoterade och icke börsnoterade bolag (Cole et al., 2012, s. 16). Cole et al. 

(2012, s. 14) konstaterade att börsnoterade bolag har fler intressenter från andra länder än 

icke börsnoterade bolag till följd av att de har fler företag utomlands samt av anledningen 

att de i somliga fall är noterade på mer än en börs. Vidare framgick det att intressenterna 

av årsredovisningen till icke börsnoterade bolag i högre utsträckning var bosatta i samma 

land som bolaget var beläget. Författarna påpekade även att användarna av noterade 

bolags finansiella information tenderade att spendera mer tid på att läsa den finansiella 

rapporten än användarna av icke börsnoterade företags information vilket tyder på att 

användarna av börsnoterade företags information efterfrågar mer detaljerad information 

(Cole et al., 2012, s. 7). Intressenterna till de icke börsnoterade bolagen visade relativt lite 

intresse av att söka detaljerad information i noterna och visade främst intresse för den 

lagstadgade finansiella informationen som framgår i resultaträkningen och 

balansräkningen eftersom dessa främst efterfrågar information om företagets lönsamhet 

och vilka aktiviteter som företaget engagerar sig i (Cole et al., 2012, s. 11).  

 

3.3 Marknadskommunikation 

Marknadsföring är enligt Fahy och Jobber (2012, s. 15) en viktig del av ett företags 

strategi för att behålla en konkurrenskraftig position på marknaden. Med 

marknadsföringen ämnar företagen att skapa relationer med kunder (Parment, 2015, s. 

13) och kommunikation framställs som en viktig del i skapandet och bibehållandet av 

relationer med omgivningen (Holden och O´Toole, 2004, s. 1066). Theron et al. (2008, s. 

1007) menar att effektiv kommunikation, pålitlighet och delade värderingar är viktiga 

byggstenar för den relationsskapande processen mellan företaget och omgivningen. 

 

Marknadskommunikation är ett hett ämne idag och kanske det område inom 

marknadsföring som har förändrats mest under de senaste decennierna (Kotler et al., 

2011, s. 374; Fortin & Uncles, 2011, s. 473). Kotler och Keller (2009, s. 44) menar att ett 

företags finansiella succé är beroende av hur väl marknadsföringen genomförts. Med det 

påståendet menar författarna att de olika funktionerna inom företag exempelvis finans, 

redovisning och produktion kan inte utföra sina jobb om det inte finns tillräcklig stor 



23 
 

efterfrågan på produkten eller tjänsten som företaget tillhandahåller. Enligt Parment 

(2015, s. 9) behöver samtliga delar i marknadsföringen vara väl utvecklade och samspela 

för att förmedla en enhetlig bild av företaget. Vidare framgår det att väl utvecklade 

strategier bör ligga till grund för de olika delarna av marknadsföringen vilket bland annat 

innefattar de marknadskanaler som används, varumärkesprofilering, prissättning av varor 

eller tjänster, strategisk segmentering, marknadskommunikation, marknadsföring av 

produkten eller tjänsten som säljs och de hållbarhetsaktiviteter som företaget engagerar 

sig i. Däremot är resultatet av marknadsföring svårt att beräkna enligt Lehman (2004, s. 

75). 

 

3.3.1 Integrerad marknadskommunikation 

Tidigare ägnade sig marknadsförare åt att förfina massmarknadsföringen genom tv, 

tidningar eller andra massmediala kanaler och idag förlitar sig somliga stora företag på 

denna sorts marknadskommunikation och investerar på rutin stora summor pengar på sin 

masskommunikation (Kotler et al., 2012, s. 374). Marknadskommunikation genom tv, 

tidningar och andra massmediala kanaler är fortfarande relevanta och viktiga instrument 

som företag använder för att kommunicera med omgivningen men till följd av teknikens 

utveckling har dess dominerande betydelse avtagit med tiden (Kotler et al., 2011, s. 378). 

I och med den teknologiska utvecklingen har nya kommunikationsmöjligheter öppnat sig 

för företagen (Hymas, 2001, s. 331; Marino, 1995, s. 47) och tillgången till Internet har 

medfört att företagen kan nå ut med information till en större skara intressenter vilket har 

effektiviserat deras kommunikation med omgivningen (Fortin & Uncles, 2011, s. 473; 

Adams & Frost, 2006, s. 293). Intresset för sociala medier har ökat och bland de företag 

som använder plattformen som en kommunikationskanal har möjligheterna att 

marknadsföra sitt varumärke därmed utökats (DeMers, 2015; Parment, 2015, s. 14). Den 

nätbaserade marknadsföringen underlättar för företagen att nå ut med information till fler 

individer samtidigt men nackdelen med sociala medier är att företagen inte kan 

kontrollera vad som sägs om deras varumärke i samma utsträckning som tidigare 

(Parment, 2015, s. 14). Företagen kan emellertid marknadsföra sig genom olika 

kommunikationskanaler och det gäller därför att samtliga meddelanden som skickas ut 

om företaget är samspelta eftersom motstridiga budskap kan resultera i en förvirrande 

bild av företaget, oklar marknadspositionering och därefter oklara kundrelationer (Kotler 

et al., 2011, s. 379). Detta betonar vikten av integrerad marknadskommunikation för att 

ha möjlighet att kommunicera en tydlig, konsekvent och övertygande bild av företaget 

och dess verksamhet till omgivande aktörer på marknaden. De nya trenderna som 

genomsyrar 2000-talet har gjort att stora företag har fått ändra tänkesätt och strategi och 

därefter har dagens marknadsföring kommit att handla om en mer övergripande och 

sammanhängande strategi där samtliga delar som påverkar företagets image tas i 

beaktning (Kotler & Keller, 2009, s. 59-60). 

 

3.3.2 Segmentering 

För att utveckla ett framgångrikt varumärke och öka lönsamheten väljer företag att dela 

in aktörerna på marknaden i olika grupper (Parment, 2015, s. 18) utifrån geografiska 

variabler (Parment, 2015, s. 114) eller med utgångspunkt i liknande preferenser och 

beteendemönster för att i senare skede välja ut attraktiva segment att rikta sin 

marknadsföring till (Parment, 2015, s. 112). Vidare framgår det att de segment som 

företaget väljer att fokusera på selekteras utifrån hur väl de matchar företagets profil samt 

vilka aktörer företaget förmodar tilltalas av deras produkter eller erbjudanden. Enligt 

http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/
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Parment (2015, s. 113) underlättar detta i sin tur för företagen att positionera sig och 

utforma mer specifika erbjudanden lämpade för segmentet.  

 

Företag har olika intressenter som påverkar och påverkas av företaget (Johnson et al., 

2008, s. 132). För att etablera långvariga relationer kan företaget söka kunskap om 

intressenterna för att på så sätt finna de mest lönsamma grupperna att rikta 

uppmärksamheten mot (Bryson, 2004, s. 46; Kim et al, 2008, s. 761). Dagens företag 

ämnar inte enbart att marknadsföra verksamheten till utomstående aktörer utan även till 

de individer som är verksamma inom företaget (Kotler & Keller, 2009, s. 667). Vidare 

framgår det att den interna marknadsföringen vanligen går ut på att kommunicera 

företagets mål, vision och strategi till företagets anställda för att skapa förståelse för vad 

som skapar värde för kunden och på så sätt effektivisera verksamheten och möta 

konsumenternas behov. Extern marknadsföring behandlar marknadsföringen ut till alla 

företagets utomstående intressenter och handlar om att prissätta, distribuera och skapa 

efterfrågan på tjänsten eller produkten ut till kunden (Kotler & Keller, 2009, s. 396). 

Genom att kombinera den interna med den externa marknadsföringen skapas 

förutsättningar för företaget att marknadsföra sitt varumärke på ett effektivt sätt och 

förmedla en sammanhängande helhetsbild av företaget (Kotler & Keller, 2009, s. 290). 
 

Eftersom mottagarna av informationen kan variera bör kommunikationsstrategier och 

kanaler utvecklas specifikt för det segment som informationen är ämnad för (Kotler et al., 

2011, s. 380). Genom att skapa en klar bild över vilka mottagarna är kan informationen 

riktas på ett effektivt sätt (Kotler et al., 2011, s. 381). Kommunikation handlar även om 

att informera intressenterna om företagets strategiska beslut (Johnson et al., 2014, s. 515-

516). 
 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I detta kapitel har vi förklarat studiens tre grundpelare Årsredovisningen och dess 

utformning, Företagets intressenter och Marknadskommunikation utförligare för att 

underlätta förståelsen för hur dessa tillsammans påverkar användningen och 

utformningen av Årsredovisningen i marknadsföringssyfte. Under de tre grundpelarna 

återfinns ett flertal undergrupper. Undergrupperna har vi tagit fram för att förtydliga de 

olika beståndsdelar som utgör varje teoriområde. Vi har därefter valt att sammanfatta vår 

teoretiska referensram i nedanstående figur (se Figur 4). 

 

Årsredovisningen används av börsnoterade företag som ett marknadsföringsverktyg för 

att kommunicera med omgivningen. I omgivningen finns olika individer som påverkas 

direkt och/eller indirekt av företagens ställning, beslut och agerande. Dessa individer 

kategoriseras in i grupper och benämns som intressenter av företagens finansiella och icke 

finansiella information i årsredovisningen. Intressenterna använder uppgifterna i 

årsredovisningen som underlag till beslut. Företagen är beroende av sina intressenter 

eftersom dessa kan påverka företagets lönsamhet och fortlevnad. Genom 

årsredovisningen har företaget möjlighet att berätta om sin verksamhet och påverka 

omgivningens bild av bolaget och på så sätt försöker de locka till nya relationer och 

investeringar i företaget. Årsredovisningen består av en lagstadgad del där viss finansiell 

information om verksamheten ska framgå för att underlätta jämförelse med andra bolags 

årsredovisning. Utöver den lagstadgade delen har företagen möjlighet att utforma 

rapporten med den information som de anser relevant för omgivningen att veta. Den 
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frivilliga informationen som kan inkluderas i årsredovisningen lämnar utrymme för en 

friare tolkning där företag kan välja att lägga in bilder, grafer och trendig design för att 

framhäva företaget på valfritt sätt. Vad gäller marknadskommunikation är segmentering 

är en viktig aspekt för att på ett effektivt sätt rikta marknadsföringen till rätt intressenter. 

Genom en integrerad marknadskommunikation samspelar marknadsföringen i företagets 

alla delar och ett tydligt och klart budskap förmedlas till företagets alla intressenter.  

 

 

 

 
 
 

 
 

Figur 4. Sammanfattning av teoretisk referensram 
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4. PRAKTISK METOD 

Under detta kapitel framgår det hur vi gått tillväga i vår urvalsprocess. Vi beskriver 

vilken metod vi tillämpat och förklarar hur vi gått tillväga vid intervjuerna. Vi diskuterar 

de etiska frågor som kan uppstå i relation till intervjusamtalen och sist men inte minst 

framställer vi en kritisk granskning av vårt tillvägagångssätt vid den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden för att förse läsaren med insikt kring konsekvenserna som kan 

komma till följd av den valda metoden.  

 

4.1 Urval 
Vi valde att studera aktiebolag av anledningen att alla företag med den bolagsformen är 

skyldiga att upprätta en årsredovisning. Vi har utöver detta valt att studera de företag som 

klassas som stora då vi utgått från att de har mer medel och resurser att lägga på 

upprättandet av årsredovisningen. Vi har även uppfattningen av att de beslut som tas av 

större bolag generellt sätt påverkar fler aktörer än beslut som tas av mindre bolag. I valet 

att studera aktiebolag hade vi inte för avsikt att studera börsnoterade bolag utan valde 

istället att fokusera på icke börsnoterade aktiebolag eftersom färre studier i ämnet utförs 

med dessa företag som studieobjekt. För att öka jämförbarheten mellan objekten i studien 

valde vi att studera företag som ingick i tillverkningsindustrin. Beslutet gjordes med 

utgångspunkt i att de flesta stora aktiebolag som var belägna i Sverige ingick i just 

tillverkningsindustrin. För att finna lämpliga företag att studera utifrån våra kriterier ovan 

använde vi oss av hemsidan Allabolag.se. Under sökandet efter stora onoterade 

aktiebolag i tillverkningsindustrin kom vi till insikt att majoriteten av dessa bolag i 

Sverige utgjordes av dotterbolag i en större koncern vars moderbolag är börsnoterat. 

Sammanfattningsvis valde vi att studera stora icke börsnoterade aktiebolag som är 

dotterbolag i en koncern och som ingår i tillverkningsindustrin i Sverige.  

 

Samtliga dotterbolag i vår studie levde upp till kraven för att klassa som ett stort företag 

enligt kriterierna i p. 4, 3 §, kap. 1 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Vidare 

framgår det i lagen att ett företag som är börsnoterat automatiskt klassas som stort men 

eftersom våra studieobjekt inte var noterade på någon börs klassades de istället som stora 

utifrån kravet att bolaget ska uppfylla minst två av tre kriterier gällande balansomslutning, 

omsättning och ett visst antal anställda. I avsnittet 1.5 Definitioner under förklaringen av 

Stora företag beskriver vi mer ingående de olika kriterierna som bolagen behöver 

uppfylla för att klassas som ett stort företag. 

 

Vi valde att tillämpa ett så kallat subjektivt urval i studien. Med ett subjektivt urval menas 

det att forskarna väljer ut intervjuobjekten utifrån två kriterier; relevans för det undersökta 

ämnet och utifrån särskild kunskap eller erfarenhet inom det valda området (Denscombe, 

2016, s. 74). Det är lättare att använda sig av sin uttänkta urvalsstrategi om forskaren har 

lite kunskap om personerna som denne ämnar att inkludera i studien eftersom dessa 

troligtvis ger mest värdefull data (Denscombe, 2016, s. 75; Hartman, 2004, s. 285). 

Eftersom vi studerade ämnet ur företagens perspektiv ansåg vi att ekonomicheferna på 

företagen var lämpliga respondenter. Dessa individer hade en ledande roll i verksamheten 

och var kunniga i ämnet. Det framgick även från samtal med de utvalda företagen att 

ekonomicheferna var de individer som kunde bidra med mest information till studien. Till 

följd av detta ansåg vi att ekonomicheferna var källan till relevant och tillförlitlig 

information i ämnet. 
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4.2 Forskningsmetod 
Forskaren bör välja att tillämpa den metod som bäst lämpar sig för studiens ändamål 

(Trost, 2010, s. 31). När verkligheten utgör forskningsobjektet i studien inhämtar 

forskaren kunskap om denna genom att observera och interagera med verkligheten vilket 

benämns som empirisk vetenskap enligt Backman (2016, s. 29).  

Den som ämnar att kvantifiera resultatet från empirin med hjälp av statistik eller andra 

matematiska metoder drar fördel av att tillämpa en kvantitativ metod där data inhämtas 

genom exempelvis enkäter eller frågeformulär (Backman, 2016, s. 35). Den som istället 

har för avsikt att undersöka subjektiva fenomen såsom en individs känslor och 

upplevelser drar fördel av att tillämpa ett kvalitativt angreppssätt i sin studie (Wallén, 

1996, s. 73; Backman, 2016, s. 35; Bryman, 2011, s. 341).  

 

4.2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Eisenhart (1989, s. 533) går forskare igenom en process vid skapandet av nya 

teorier inom forskningsämnet. Vidare består denna process av en inledande fas där 

forskningsfrågan definieras för att sedan gå vidare till att välja segment att undersöka och 

definiera metodval. Författaren konstaterar att nästa steg i processen innefattar att 

forskaren går ut i fältet för att samla in data och sedan analysera denna för att ha möjlighet 

att återkoppla till tidigare teorier och sedan forma slutsatser som genererar nya teorier i 

ämnet. 

 

Genom ett kvalitativt angreppssätt har forskaren inte för avsikt att besvara frågor om hur 

mycket eller många utan försöker istället skapa förståelse för hur människor förhåller sig 

till och uppfattar omgivningen (Hartman, 2004, s. 273) vilket går hand i hand med 

hermeneutiska teorier som förespråkar att verkligheten utgörs av hur människorna 

föreställer sig den (Hartman, 2004, s. 187). Detta subjektiva förhållningssätt till hur 

verkligheten ska betraktas (Backman, 2016, s. 23) skiljer sig från den traditionella synen 

som innefattar ett mer objektivt förhållningssätt och det subjektiva synsättet framhäver 

således att forskaren utgår från att verkligheten är konstruerad av de sociala individer som 

befinner sig i denna som tillsammans skapar verkligheten genom att interagera med 

varandra (Backman, 2016, s. 55).  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden är följaktligen fördelaktig att tillämpa när tolkningar 

av observationer eller innebörder krävs för att urskilja det underförstådda budskapet 

(Wallén, 1996, s. 73) och forskaren inhämtar en djupa förståelse för människors beteende, 

uppfattningar och agerande genom detta angreppssätt (Trost, 2010, s. 32; Daymon & 

Holloway, 2011, s. 7; Backman, 2016, s. 55-56). Kvalitativa undersökningar kan skilja 

sig åt beroende på vad forskaren ämnar att undersöka och hur data analyseras (Hartman, 

2004, s. 272) men det som är gemensamt för kvalitativa undersökningar är att forskaren 

söker förståelse för livsvärlden som individen eller gruppen befinner sig i (Hartman, 

2004, s. 273). Det finns olika sätt att utföra en kvalitativ studie och ett vanligt 

tillvägagångssätt är att forskaren intervjuar individer för att samla in material från empirin 

som sedan tolkas och analyseras (Bryman, 2011, s. 344; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

17). Somliga anser att intervjuer är synonymt med den kvalitativa forskningsmetoden och 

det har visat sig att majoriteten forskning som tillämpar den kvalitativa metoden baserar 

empiriinsamlingen på intervjuer (Widerberg, 2002, s. 65).  
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Intervjun äger rum i ett samtal mellan respondenten och forskaren där forskaren söker 

kunskap om hur respondenten ser på verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 35; 

Widerberg, 2002, s. 68) och avser därefter att ta del av intervjupersonens berättelser och 

uppfattningar (Widerberg, 2002, s. 16). Vidare konstaterar Widerberg (2002, s. 16) att 

intervjusamtalet huvudsakligen styrs av frågor som utformats i förhand men som sedan 

kompletteras med ytterligare frågor som uppkommer under intervjusamtalets gång vilka 

varierar beroende på kontexten och relationen som uppstår mellan forskaren och 

intervjupersonen. 

 

I vår studie ämnade vi att inhämta en djupare förståelse för respondenternas individuella 

tankar och uppfattningar i ämnet. Genom att intervjua individer med relevant utbildning 

och kunskap fick vi tillgång till värdefullt material och kunde på så sätt utöka vår 

förståelse för ämnet. Detta underlättade för oss att sammanfatta resultatet från empirin 

och bidra med en representativ tolkning av respondenternas uppfattningar i frågan. Vi 

ansåg av den anledningen att den kvalitativa forskningsmetoden var lämplig att tillämpa 

i vår studie för att vi skulle ha möjlighet att besvara vår problemformulering. 

 

Kvalitativ forskning har ibland kritiserats för att vara alltför beroende av hur forskarna 

själva uppfattar situationer samt att forskningsresultaten ofta är svåra att generalisera 

bortom de faktiska undersökta objekten (Bryman, 2011, s. 368-369). Trots kritiken som 

riktats mot kvalitativa studier för att vara för subjektiva menar somliga att subjektiviteten 

även kan ses som en tillgång och det är därför av betydelse att forskaren är självkritisk 

och har god självkännedom för att begränsa subjektiviteten för att försäkra att studien 

bidrar till reliabilitet och validitet (Daymon & Holloway, 2011, s. 10). Som författare av 

studien var vi medvetna om att våra personliga uppfattningar och upplevelser av 

intervjusamtalen påverkade studiens utfall på så sätt att vi subjektivt valde ut de delar av 

datainsamlingen som vi ansåg vara relevant för att besvara vår problemformulering. Även 

analysen påverkades till följd av att vi tolkade det insamlade materialet som sedan 

mynnade ut i en slutsats.  

 

4.3 Tillgänglighet 

För att komma i kontakt med intervjupersoner som var relevanta för studien skickade vi 

mail till utvalda företag och i vissa fall tog vi kontakt via telefon. Vi var medvetna om att 

tidpunkten för studien inte var optimal i och med närheten till slutet på räkenskapsåret då 

årsredovisningen ska vara sammanställd och redo för revision. Detta innebar att de 

ansvariga på företagen hade en del arbete framför sig och därmed hade mindre tid att 

disponera på en intervju med oss. En annan svårighet har legat i att få tag i rätt personer 

som kan besvara våra frågor. Rätt person var enligt oss de individer i företagen som besatt 

god kunskap inom ämnet för årsredovisningens utformning och användning, mer 

specifikt ekonomicheferna.  
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4.4 Utformning av intervjuer 

Datainsamling vid kvalitativa undersökningar kräver viss skicklighet hos forskaren 

eftersom det inte finns lika bestämda variabler att studera som vid kvantitativa 

undersökningar (Hartman, 2004, s. 278). Nedan beskriver vi vår process med att samla in 

material från empirin. Vi har utfört fem intervjuer där vi besökt företagen och tre där vi 

inte haft möjlighet att besöka företagen och istället utfört telefonintervjuer. 

 

4.4.1 Förberedelse inför intervjuer 

Saunders et al. (2012, s. 374) betonar vikten av att vara väl förberedd inför 

intervjusamtalen. Innan en intervju äger rum är det viktigt att forskaren tänker igenom 

själva intervjuförfarandet noggrant för att minska risken för att påverka det slutgiltiga 

resultatet (Saunders et al., 2012, s. 388). Vi har innan varje intervju studerat företagens 

årsredovisningar för att få en uppfattning om hur de utformar sin rapport. Vi har utöver 

detta läst på om företaget och dess verksamhet för att komma till intervjuerna väl 

förberedda. Vi har även satt oss in i företagens ägarförhållanden och koncernstruktur för 

att underlätta vår förståelse i vissa frågor och för att kunna dyka djupare in i ämnet. 

 

4.4.2 Intervjuguide 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer vilket enligt Saunders et al. (2012, s. 374) 

betyder att intervjusamtalen följer en viss struktur som är förutbestämd genom en 

intervjuguide. I Bilaga 1 återfinns vår intervjuguide. I en kvalitativ forskningsmetod är 

det vanligt förekommande att forskaren använder en intervjuguide till hjälp för att 

intervjun inte skall avvika från ämnet samt för att säkerställa att forskarna ställer frågor 

som är relevanta för ämnesområdet (Widerberg, 2002, s. 68). Avsaknaden av en 

intervjuguide kan medföra risken att intervjun inte bidrar med användbart material utifall 

att intervjun inte behandlat eller berört ämnet i den utsträckning som krävs (Hartman, 

2004, s. 281). Genom att använda en intervjuguide med färdiga frågor kunde vi vara säkra 

på att samtliga respondenter bidrog med material som berörde ämnet samt att intervjuerna 

var likvärdiga varandra. Detta medförde i sin tur att vi hade möjlighet att jämföra 

resultaten från varje intervjusamtal och sedan analysera dessa till en slutsats.  

 

Intervjuguiden underlättade samtalen på så sätt att vi kunde återgå till mallen för att se till 

att vi höll oss till ämnet och vi slapp även oroa oss över huruvida vi hade berört samtliga 

områden i ämnet. Däremot ställdes olika frågor utöver intervjuguiden som vi ansåg 

förtydligade eller var relevanta följdfrågor för att säkerställa att vi fick ta del av 

respondentens uppfattning i varje fråga. Saunders et al. (2012, s. 392) konstaterar att 

kompletterande följdfrågor kan vara fördelaktigt för att kunna dyka djupare i ämnet. Vår 

intention var just att inhämta en djupare förståelse i ämnet och genom att, vid tillfälle och 

behov, även ställa mer specifika frågor utöver frågorna i intervjuguiden.  

 

En intervjuguide kan läggas upp på flera olika sätt, allt från ett dokument med de teman 

som ska tas upp till ett dokument som utgörs av noggrant formulerade frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 172). En bra utgångspunkt är att utforma frågor enligt en tratt där 

ämnet i ett första skede introduceras övergripande för att sedan bestå av mer precisa frågor 

och på så sätt inhämtar forskaren en djupare förståelse för intervjupersonens uppfattning 

inom det studerade ämnet (Hartman, 2004, s. 281). Vår intervjuguide utformades med 

öppna frågor, vilket enligt Saunders et al. (2012, s. 391) betyder att vi ställt frågor som 
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bjuder in respondenten till att tala fritt och utveckla sina svar ytterligare. Vi ville undvika 

att ställa ledande frågor för att på så sätt inte leda in respondenten i vissa tankebanor eller 

lägga orden i munnen på dem. Nedan följer en tabell över frågorna i vår intervjuguide. Vi 

redovisar även anledningen varför vi ställt frågorna samt dess ursprung från teorin (se 

Tabell 3). 
 

Tabell 3. Intervjufrågor 

 

 

4.4.3 Intervjusamtalet 

Sammanhanget och kontexten var variabler som var viktiga att ha i beaktning under 

intervjuerna. Vi strävade efter att samtliga intervjusamtal skulle få lika mycket utrymme 

i studien. Därefter hade vi för avsikt att erbjuda varje respondent möjlighet att besvara 

samtliga frågor och utveckla sina svar. Den beräknade intervjutiden uppgick till omkring 

40 till 60 minuter utifrån hur mycket intervjupersonen intresserade sig för ämnet och 

valde att utveckla sina svar. Vi ville ha tid på oss att ställa samtliga frågor och erbjuda 

respondenten tid till eftertanke. Vi ville utöver detta ha tid till att vid början av samtalet 

informera än en gång om studien samt om hur intervjusamtalet skulle komma att läggas 

upp för att de skulle känna sig bekväma och trygga med sitt deltagande. Vi upplever att 

vi hade utrymme att ställa nödvändiga följdfrågor för att utöka vår förståelse för 

situationen.  

 

Samtalen med intervjupersonerna spelades in med respondenternas medgivande. 

Inspelningarna kompletterades med anteckningar som vi skrev ner under samtalen för att 

tillägga betoningar, kroppsspråk och andra aspekter som vi ville memorera och möjligtvis 

ta i beaktning vid analysen av resultatet i ett senare skede. Saunders et al. (2012, s. 394) 

påpekar att anteckningar även kan fungera som en säkerhetskopia om den tekniska 

utrustningen inte skulle visa sig fungera under intervjun. 
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De åtta företag som ingått i vår studie har haft en nettoomsättning mellan 850 miljoner 

till 5 miljarder SEK, en balansomslutning mellan 450 miljoner till 4 miljarder SEK samt 

antal anställda mellan 300 till 600 st. Vi har valt att inte avslöja respektive företags siffror 

var för sig för att inte riskera att röja identiteten hos våra studieobjekt. Nedan framgår en 

tabell som sammanfattar vår empiriska grund. Tabellen förtydligar företagen som deltagit 

i studien vilka framställs som Företag A till G, typen av intervju samt hur länge vardera 

intervjuerna varade (se Tabell 4). 

 

Tabell 4. Intervjuer

 

4.5 Transkribering 

Att analysera kvalitativ data handlar om att skapa ordning bland allt insamlat material 

(Daymon & Holloway, 2011, s. 301). Daymon och Holloway (2011, s. 234) menar att det 

underlättar för forskaren att transkribera intervjuer och annan data så snart som möjligt 

efter dess insamling. Vidare menar författarna att transkribering är ett bra sätt att påbörja 

analysen av intervjuerna, speciellt för oerfarna forskare. Vid bearbetningen av de 

insamlade materialet är forskarens mål att hitta ämnen eller frågor av intresse som är 

relevanta för att besvara frågeställningen (Ritchie, 2014, s. 297). Materialet från varje 

intervju har transkriberats samma dag som intervjun ägde rum. Vi har lyssnat på 

ljudinspelningarna och ordagrant skrivit ned det som såväl vi som respondenten sagt 

under intervjusamtalet. Det transkriberade materialet sparades för att vi skulle ha 

möjlighet att återgå till datan om så önskades för att dyka djupare in i vad som sagts vid 

analysering. Vi har sedan analyserat materialet utifrån en tematisk analys. Enligt Bryman 

och Bell (2013, s.575) utgår en tematisk analys från att forskaren delar in det empiriska 

materialet i teman för att sedan analysera materialet. Vi har valt att utgå ifrån samma 

teman som återfinns i vår intervjuguide. 

 

4.6 Forskningsetik 
Daymon och Holloway (2011, s. 56) betonar vikten av att gå igenom de etiska dilemman 

som kan uppstå under en forskningsstudie. Samhällsforskning förväntas utföras på ett sätt 

som skyddar deltagarnas intressen genom att garantera att de personer som deltar i studien 

gör det av egen fri vilja och därefter har gett sitt samtycke till sin medverkan. Vidare 
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betonas vikten av att forskaren inte vinklar resultatet, förhåller sig till vetenskaplig 

integritet och följer nationella lagar (Denscombe, 2016, s. 428; Bryman & Bell, 2011, s. 

137). Etiska problem och riktlinjer varierar mellan forskningsmetoder och vid tillämpning 

av kvalitativa metoder tenderar de etiska frågorna att bli mer komplicerade (Widerberg, 

2002, s. 30; Daymon & Holloway, 2011, s. 55). Forskaren förväntas ta ansvar för att 

bemöta respondenten med respekt och av etiska skäl bör forskaren därför söka 

studieobjektets samtycke att delta i studien innan intervjusamtalet äger rum och även 

informera om syftet med studien samt hur det insamlade materialet kommer bearbetas 

(Kvale och Brinkmann, 2014, s. 105; Trost, 2010, s. 124). 

 
Inom forskningsetik har ett omdiskuterat ämne varit det faktum att studier som utförs med 

människor som empiriobjekt kan ligga till belastning för de medverkande individerna i 

studien och forskare står emellertid inför dilemmat att väga nyttan med skadan som en 

individ skulle kunna åsamkas (Alver et al., 1998, s. 11). Situationer som kan medföra att 

individer eller företag tar skada av att medverka i forskningsstudier är ifall de upplever 

sig kritiserade, missförstådda eller uthängda (Alver et al., 1998, s. 95).  

 

Forskare har ansvar för att skydda respondenterna genom anonymitet och konfidentialitet 

(Daymon & Holloway, 2011, s. 67; Bryman & Bell, 2013, s. 137). Detta uppnås genom 

att forskaren inte avslöjar sådan information om företaget som de önskar hålla hemligt 

eller som skulle kunna skada dem (Daymon & Holloway, 2011, s. 69) samt använder 

fiktiva namn i studien för att inte avslöja intervjuobjektets eller intervjupersonens 

identitet (Daymon & Holloway, 2011, s. 67). Brinkmann och Kvale (2005, s. 178) anser 

att en forskare måste ha en god insikt i forskningsetik för att kunna producera nya 

insiktsfulla kunskaper inom det valda ämnet.  

 

Vid första kontakten med företagen samt inledande i intervjusamtalen informerade vi om 

att anonymitet förelåg i vår studie, både på person och företagsnivå. Behandlingen av 

respondenternas personuppgifter har skett enligt 9 § i Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Det faktum att respondenterna vid upprepade tillfällen blev informerade om 

att de var anonyma i studien anser vi bidrog till att de upplevde en trygghet som i sin tur 

genererade mer sanningsenliga svar och därefter en djupare förklaring av situationen. 

Detta ansåg vi i sin tur förstärkte sannolikheten att materialet som samlades in var 

trovärdigt och speglade verkligheten på ett sanningsenligt sätt. För att motverka att vi 

drog felaktiga slutsatser eller gjorde felaktiga tolkningar vilket skulle medföra risken att 

resultatet skulle bli missvisande ställde vi följdfrågor eller bad respondenten förtydliga 

sitt svar om vi upplevde det svårt att förstå deras avsedda mening.  

 

4.7 Kritik mot tillvägagångssätt 

Vi har valt att utföra semistrukturerade djupgående intervjuer i vår studie. Fördelen har 

varit att vi fått fram åsikter som vi inte anser att vi fått ta del av om vi endast utfört en 

kvantitativ studie eller för den delen gjort strukturerade intervjuer. Nackdelen anser vi har 

varit att vi ibland haft svårt att få respondenterna att utveckla sina svar, speciellt de 

respondenter som gått in i intervjun med tanke att ingen läser deras årsredovisning. Då vi 

inte haft möjlighet att besöka alla företag i studien har vi istället utfört somliga intervjuer 

över telefon vilket möjligtvis kan ha påverkat vår empiriska insamling. Vi har emellertid 

inte märkt någon skillnad i respondenternas bemötande eller sättet de utvecklat sina svar 

mellan de vi besök och de vi talat med på telefon. En annan nackdel med 
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telefonintervjuerna har varit att vi inte kunna ser respondenternas kroppsspråk men vi har 

trots detta kunna lyssna på deras tonläge och på så sätt avläst respondenten. 

Telefonintervjuerna utgör tre av åtta intervjuer och vi anser därefter att en eventuell effekt 

av detta inte skulle påverkat resultatet i någon större utsträckning. Intervjuerna har skett 

med en respondent från varje företag, med undantag från Företag G där vi fick 

möjligheten att intervjua både ekonomichefen och den redovisningsansvarige på 

företaget. Detta visade sig vara bra då respondenterna kunde diskutera med varandra för 

att på så sätt komma framåt i samtalet. Vi har emellertid tagit hänsyn till detta i studien 

men anser inte att det har påverkat vårt resultat i någon större utsträckning eftersom 

materialet från intervjun med Företag G liknar informationen som inhämtats från 

resterande intervjuer. 

 

En nackdel med ljudinspelning av samtalet är enligt Saunders et al. (2012, s. 396) att den 

intervjuade personen kan uppleva inspelningen hämmande vilket kan påverka 

respondentens svar. I vår studie har vi emellertid inte upplevt att respondenterna reagerat 

negativt på ljudinspelningen men vi kan inte utesluta att detta haft en negativ effekt. En 

fördel som framhävs av Saunders et al. (2012, s. 396) är det faktum att ljudinspelningen 

underlättar för forskaren att koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor istället för 

att försöka hinna anteckna det som sägs samtidigt som forskaren försöker lyssna på 

intervjupersonen. En annan fördel som författarna ser med ljudinspelning är att direkta 

citat kan tas med i studien och att forskaren kan lyssna på intervjun återkommande gånger. 

I vår studie har det faktum att vi spelat in samtalen underlättat för oss på så sätt att vi haft 

möjlighet att interagera mer med respondenterna och på så sätt öppnat upp för djupare 

samtal. Vi har inte behövt anteckna allt som sagts under samtalen utan istället skrivit ner 

stödord som ansetts viktiga och relevanta att minnas. Vi anser därför att fördelarna med 

ljudinspelningen varit större än nackdelarna.  

 

Det faktum att respondenterna och företagen presenterades anonyma i studien medförde 

att vi inte kunde använda all information från intervjuerna då detta skulle avslöja deras 

identitet. Vi ansåg emellertid inte att detta var något större problem eftersom vi 

fortfarande kunde plocka ut värdefull information från varje intervju och bidra med en 

representativ tolkning av respondenternas uppfattning i frågan. 
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5. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras resultatet från empiriinsamlingen som utförts genom intervjuer 

med respondenter från åtta olika företag inom tillverkningsindustrin. För att få en bra 

struktur på kapitlet har vi valt att presentera materialet utifrån intervjuguidens struktur 

vilket innebär att samtliga respondenters svar framgår under varje tema.   

 

5.1 Syftet med årsredovisningen 

Företag A  

Respondenten i Företag A menar att syftet med deras årsredovisning är att följa de lagkrav 

som ställs på årsredovisningen för svenska aktiebolag. Intervjupersonen uttrycker att de 

gör vad som krävs enligt lag och inte mer än så. Företaget vill inte ta med något i sin 

årsredovisning utöver vad de måste: 

 

“Enkelt och krasst uttryckt att följa precis de lagkrav som vi har på vår årsredovisning 

och egentligen inte mycket mer.” 

 

Företag B 

Intervjupersonen i Företag B framhäver att syftet med deras årsredovisning är att bidra 

med finansiell information om företaget och dess verksamhet till omgivningen. De 

upprättar rapporten för att lagen kräver detta: 

 

“Jag menar årsredovisningen är ju bra för att informera omvärlden om hur det går för 

oss. Men vi gör ju inte dom mera omfattande eller mer komplex än vi måste. Jag kan 

tänka mig att det vore en helt annan situation om vi ska attrahera till exempel aktieägare 

på börsen eller någonting sådant. Men vi har ju inte den situationen så det är mer att vi 

gör det vi måste.” 

 

Företag C 

Respondenten i Företag C konstaterar att de upprättar en årsredovisning till följd av att 

lagen kräver detta. Respondenten säger även att deras ägare är ganska restriktiva med 

vilket information de vill lämna ut till allmänheten och av den anledningen vill de inte att 

årsredovisningen skall innehålla mer än vad som är absolut nödvändigt: 

 

”Syftet med vår årsredovisning är att uppfylla dom lagstadgade krav som är, det är 

egentligen det. Minimalt informera i årsredovisningen. Vi har ju en ganska… alltså 

[koncernens namn] är ganska restriktiva att kommunicera kan man säga, och där 

försöker jag också hålla ner informationen till ett minimum som vi måste göra.” 

 

 

 

 



35 
 

Företag D 

Företag D utformar sin årsredovisning utifrån vad lagen kräver och fyller inte rapporten 

med något utöver detta. Syftet är att tillgodose de lagar som finns. De ser emellertid att 

årsredovisningen fyller en funktion för att jämföra årets finansiella ställning med tidigare 

år och används även för att titta på personalomsättning: 

 

“Det vi har är ju mer det vi ska producera enligt lag, så det finns inget fyrfärgstryck eller 

något liknande utan det är en årsredovisning rakt upp och ner med väldigt mycket 

ekonomiska fakta och de detaljer som ska finnas med i en årsredovisning helt enkelt.” 

 

Företag E 

Syftet med årsredovisningen hos Företag E är att följa de lagkrav som finns. 

Årsredovisningen är inte till för att locka aktieägare men fyller en funktion när företaget 

vill investera eller ta mer lån av banken: 

 

“Eftersom vi tillhör en [koncernens namn] grupp… vi är ju inte på börsen på nått sätt, vi 

har våra ägare. Så att egentligen är det att visa våra intressenter i form av banker… vi 

har naturligtvis ett lagkrav av myndigheter.” 

 

Företag F 

Syftet med årsredovisningen för Företag F är att uppfylla de lagstadgade krav som finns. 

Årsredovisningen upprättas för att företaget är ålagda enligt lag att upprätta rapporten. I 

årsredovisningen inkluderas endast den informationen som måste inkluderas. Om det inte 

varit lagkrav för företaget att upprätta en årsredovisning så tror inte respondenten att de 

hade gjort det: 

 

“Vår årsredovisning är bara till för att uppfylla de lagstadgade kraven. All ekonomisk 

information är det som koncernen vill förmedla. Så att vår årsredovisning är för dom men 

uppfyller bara de lagstadgade krav som finns.” 

 

Företag G 

Respondenterna nämner att syftet med deras årsredovisning är att uppfylla de lagkrav som 

finns. Företag G följer Årsredovisningslagen och de och regler som Bokföringsnämnden 

har. Förutom lagkraven har koncernen även sin egen policymanual som alla dotterbolag 

följer. Eftersom moderbolaget inte är beläget i Sverige kan vissa av delar i 

policymanualen krocka med de svenska lagkraven som finns. I dessa situationer går lagen 

före: 

 

“Vi har ett ganska omfattande paket ifrån [koncernens namn], deras policymanual om 

att vi ska följa vissa redovisningsprinciper som gäller för [koncernens namn] totalt då. I 

viss mån kan dom här särskilja sig ifrån de legala svenska reglerna för hur man ska 

redovisa men då är det dom svenska reglerna som övertrumfar, men det blir som en 

kontroll att vi redovisar på rätt sätt.” 
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Företag H 

Intervjupersonen i Företag H uttrycker att syftet med deras årsredovisning är att följa de 

lagkrav som ställs: 

 

"Vår årsredovisning är egentligen bara ett legalt krav för att [dotterbolagets namn] ska 

kunna ha en riktig årsredovisning som skrivs på och som är publik. Så vi sköter oss bara 

för att [koncernens namn] totala redovisning ska bli enligt de lagkrav som gäller." 

 

I frågan om företaget skulle upprätta en årsredovisning även om detta inte varit krav enligt 

lag svarade intervjupersonen att de troligtvis hade upprättat en årsredovisning ändå, men 

kanske på ett annat sätt. Respondenten resonerade enligt citatet nedan: 

 

"Vi gör den ju liksom väldigt formell idag och då hade man nog mer riktat in sig på en 

utvecklad månadsrapport. Men idag är det ju enligt dom former och krav som revisorer 

bestämmer och som myndigheter bestämmer." 

 

5.2 Vad som påverkar utformningen av 

årsredovisningen 

Företag A 

Företag A påverkas i första hand av de lagkrav som ställs på vad de måste vara öppna och 

tydliga med i rapporten. De påverkas även av koncernen i det avseende att koncernens 

årsredovisning anses vara den viktigaste och att Företag A därför inte kan gå ut med 

information innan koncernen gått ut med sin information. Vidare är det koncernens 

årsredovisning som riktas till moderns aktieägare. Detta gäller all kommunikation ut till 

marknaden och företaget måste vara synkad med sin ägare eftersom ägaren är börsnoterad 

men inte dotterbolaget. Verksamhetsberättelsen påverkas även av vad som har hänt under 

året och de faktorer som påverkat resultaten. Det framgår under intervjun att företaget 

inte vill berätta mer än vad som är absolut nödvändigt: 

 

“Det blir ju en väldigt speciellt situation när vi som ett svenskt aktiebolag är till 100 % 

ägt av en koncern där man egentligen kan säga att vår verksamhet ingår i [koncernens 

namn]s årsredovisning, som är mer en riktig årsredovisning i min värld. Alltså du tänker 

den här trycksaken, glättiga, där man verkligen berättar om verksamheten. Här försöker 

vi ju egentligen att… återigen lite slarvigt uttryckt… berätta så lite som möjligt för att 

vår ägare vill inte att vi ska berätta något i vår årsredovisning som inte de berättar i sin 

årsredovisning.” 

 

Respondenten har lagt märke till att konkurrenterna utformar årsredovisningen på samma 

sätt som de själva gör. Konkurrenterna är främst andra större bolag som även de ingår i 

en annan större koncern och därigenom är dotterbolag liksom de själva: 

 

“Ja, vi ser ett exakt mönster skulle jag säga i hur en årsredovisning är utformad för… ja 

men kalla det svenska juridiska enheter, svenska aktiebolag som ingår i en större 

koncernstruktur. Känslan är många gånger att vi har någonstans laddat ner samma mall 
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för årsredovisningen och vi fyller i den med våra individuella siffermaterial som vi har, 

men det följer samma struktur.”  

 

Respondenten läser konkurrenternas verksamhetsberättelse för att undersöka om de har 

gjort något speciellt under året och läser även resultat och balansräkningen. Under 

intervjun framgår det att respondenten inte förlitar sig på de nyckeltal som konkurrerande 

företag angett i sin årsrapport utan räknar istället ut nyckeltal på egen hand för att på så 

sätt finna jämförbara siffror. Intervjupersonen säger även att de inte ingår i en sådan 

bransch där de jämför sig speciellt mycket med konkurrenterna utan att de snarare lever 

parallella liv. Det händer emellertid att jämförelser kan vara aktuella, om till exempel en 

konkurrent har gjort något speciellt i sin verksamhet det året. Det framgår även att 

respondenten läser rapporten med tanken att det konkurrerande företaget inte vill berätta 

mer än det allra nödvändigaste om sin verksamhet, på samma sätt som de själva inte vill 

det: 

 

“När jag läser en sådan där årsredovisning återigen med vetskapen om att dom gör sin 

årsredovisning på samma sätt som vi gör. De vill uttrycka det nödvändigaste i sin 

årsredovisning.” 

 

Respondenten framhäver emellertid att information taget från en årsredovisning inte alltid 

kan anses relevant eftersom sådana siffror baseras på förra året och visar inte hur det ser 

ut i dagsläget. Företaget har en tidpunkt då årsredovisningen ska var inlämnad till 

Bolagsverket och konkurrenterna tenderar, liksom de själva, att inte släppa ut denna 

information tidigare än nödvändigt. Eftersom koncernen som Företag A ingår i är 

börsnoterad går koncernredovisningen och moderbolagets årsredovisning i första hand, 

för att inte läcka ut information som inte först är känd hos koncernens aktieägare.  

 

Företag B 

Vad som inkluderas i årsrapporten härrör från de lagkrav som ställs på upprättandet av 

den finansiella rapporten. Respondenten poängterar att rapporten inte innehåller mer 

information om företaget och dess verksamhet än vad som är nödvändigt att informera 

om enligt lagen: 

 

“Vi har ju inte särdeles mycket marknadsföringstänk i vår årsredovisning. Utan vi 

använder den ju mer som en finansiell information. Så den textuella delen och sådant är 

mer av krav på vad som ställs på vad man ska få in i årsredovisningen.”  

 

Respondenten framhäver att de har fått mallar av sina revisorer för hur årsredovisningen 

ska se ut och att företaget därför helt enkelt följer denna mall som är anpassade efter just 

det regelverk som företagets ska följa, mer specifikt K3- regelverket: 

 

“Nytt för oss i år är ju att vi jobbar med ett regelverk som heter K3 och då vart det ju en 

hel del nya mallar… men den är ju mest inriktad på att få all den finansiella 

informationen med nötter och alltihop att hänga ihop så korrekt som möjligt så att säga. 

Men den fokuserar väldigt lite på det textuella.” De följer alltså mallen och fyller 

rapporten med de uppgifter som: “måste vara med”. 
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Respondenten ser även ett mönster där dotterbolagets konkurrenter (i form av andra 

dotterbolag i branschen) utformar årsredovisningen på liknande sätt, vilket är med den 

information som enligt lagen måste inkluderas och rapporterna. Rapporterna fylls därmed 

inte med någon utförligare eller ytterligare information. Däremot påpekar respondenten 

att de även har några konkurrenter som är noterade på börsen vilket leder till att deras 

årsredovisning ser lite annorlunda ut. Intervjupersonen resonerade enligt nedan: 

 

“... vi har väl några konkurrenter som är börsbolag och för deras del ser det ju lite 

annorlunda ut. Men däremot dom som är privatägda och så där, dom har ungefär samma 

struktur som vi har.” 

 

Intervjupersonen utvecklade sitt svar ytterligare gällande anledningen till varför företaget 

väljer att inte inkludera bilder eller annan berättande text om bolaget eller verksamheten 

utöver den lagstadgade informationen: 

 

“Ja om man säger såhär att det är ju framförallt… att vi ser som inget mervärde av det. 

Utan det är ju helt enkelt att hur mycket tid och pengar ska vi satsa på årsredovisningen 

när vi faktiskt inte ser det här marknadsföringsmässiga mervärdet. Mervärdet i vår 

årsredovisning ligger ju i siffermaterialet för de som är… har det som huvudintresse.” 

 

Företag C 

Företag C styrs hårt av moderbolaget gällande vilken information de kan gå ut med. 

Moderbolaget ser i sin tur ingen vinst i att utforma årsredovisningen på något annat sätt 

än att just inkludera det som är absolut det nödvändigaste för att det enligt lag måste vara 

med: 

“Vi har inga intressenter egentligen utanför som skulle vara intresserade utav 

årsredovisningen. Jo visst, jättemånga, men vi vill inte sprida informationen mer än det 

som kommer i koncernens årsredovisning och den strukturerade informationen som finns. 

Så därför begränsar vi informationen. Det finns inget intresse av våra ägare att lägga 

ner mer jobb på information den vägen.”  

 

Under intervjun framgår det även att ägarna, det vill säga moderbolaget, inte är speciellt 

intresserade utav Företag Cs årsredovisning och menar att ägarna istället tar del av 

dotterbolagets finansiella information genom månadsrapporter. Tidigare skrevs 

årsredovisningen på engelska för att ägarna skulle kunna läsa den då dessa är belägna 

utomlands men numera utformas den endast på svenska även om ägarna signerar den: 

 

“... årsredovisningen för dom det är ju… det betyder ingenting, det är något dom skriver 

på bara. Vi gör den inte ens på engelska. Vi gjorde det tidigare men… det tog ju bara 

tid… eftersom det är ju ingen som… utan vi gör den på svenska och dom skriver på den 

bara.” 

 

Det framgår även under intervjun att respondenten tittar på konkurrenternas 

årsredovisning, både på dotterbolagen enskilt och på hela koncernernas årsredovisningar. 

På så sätt kan respondenten se hur företaget förhåller sig till sina konkurrenter. Eftersom 

somliga konkurrenter befinner sig i andra länder poängterar respondenten att situationen 

skiljer sig åt mellan de svenska och de utländska bolagen. Respondenten menar att 

Sverige inte har samma offentlighetsprincip som i exempelvis Tyskland och att de tyska 
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bolagen därför är ännu mer restriktiva i sin information. Svenska bolag ger generellt ut 

mer information än vad deras moderbolag är villig att göra: 

 

“Generellt vad vi kommunicerar om, vi måste få klartecken om att vi ska kommunicera. 

Om vi ska vara med i media och prata om [företagets logistik] till exempel, det måste 

jag ha ett godkännande för. Det är ganska hårt uppstyrt på det viset. Även att 

kommentera resultat eller att kommentera saker i tidningar och sådant. Vi kan inte 

kommunicera hur som helst på det viset. Så därför när jag gör årsredovisningen brukar 

jag titta på vad man skriver i koncernens pressreleaser och årsredovisningar om till 

exempel marknadsläget och så.” 

 

Det framgår även att respondenten anser att det finns mer information att hämta i 

konkurrenternas koncernredovisningar, på just det segmentet som ligger närmast deras 

egna affärsområde, än i dotterbolagens enskilda årsrapporter. Vidare framgår det att 

koncernens årsredovisning släpps först och att respondenten går igenom denna för att se 

vilken information som Företag C kan ta upp i sin årsredovisning. Årsredovisningen 

utformas för att lämna ut så lite information som möjligt men för att tillfredsställa de 

lagkrav som finns: 

 

“Det är ju ganska neutralt, ganska avskalat men ska ju ändå ge någon form av 

information som tillfredsställer i alla fall revisorerna och dom som kontrollerar. Men 

som sagt var, jag ger så lite information som möjligt och det är för att begränsa 

liksom.” 

 

Företag D 

Företag D fyller inte sin årsredovisning med mer uppgifter och information än vad lagen 

kräver. Först efter att koncernredovisningen släppts går dotterbolagen ut med sina 

årsredovisningar: 

 

“Den årsredovisning som vi lämnar ifrån oss de är ju mer… ja det som är lagstadgat. 

Det finns ju… det är väl egentligen mamman som tillverkar för hela koncernen och där 

man gör en mer, ja kalla det populärversion, den som många stora börsnoterade företag 

har i dagsläget.”  

 

Eftersom det är moderbolaget som ska göra koncernredovisningen anses det inte finnas 

något värde i att utforma dotterns årsredovisning mer än vad lagen kräver och därför 

lägger de inte ner mer tid och pengar än nödvändigt på rapporten:  

 

“Det är väl mer att man just för dottern kanske inte ansett att det funnits något värde med 

att lägga ner tid och pengar att göra de här fyrfärgstrycken när man har haft andra typer 

av produkter för att synliggöra företaget. Utan det är mer ren finansiell data som man 

levererar och en kort beskrivning av hur året har varit. Men inga detaljer, inte som det 

kan vara när du får en skrift på 80-90 sidor.” 

 

Årsredovisningen upprättas enbart på svenska. Det är företagets VD som skriver 

förvaltningsberättelsen och denna beskriver verksamheten och vad som har hänt under 

året. Respondenten uttrycker att förvaltningsberättelsen skrivs väldigt kortfattat. 

Moderbolaget är beläget i Sverige och de flesta kunder och leverantörer befinner sig 

utomlands. Respondenten brukade studera konkurrenternas årsredovisning på sin tidigare 
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arbetsplats men påpekar att detta inte är något som görs på den nuvarande arbetsplatsen. 

Respondenten har noterat att det finns skillnader i hur företag väljer att utforma rapporten 

men att den finansiella informationen framställs relativt lika. Intervjupersonen nämner att 

det kan uppstå skillnader i utformningen av rapporten beroende på om företaget är beläget 

i Sverige eller utomlands. Respondenten uttrycker: 

 

“Från tidigare jobb där kikade man på konkurrenterna och där var det väl olika. Men då 

var det mycket också för att det var olika länder… som man var baserad i… så att det 

finns ju lite olika idéer tror jag beroende på i vilket land man är baserat i.” 

 

Företag E 

Företag E tillhör en stor koncern som är utspridd över flera kontinenter. På grund av detta 

följer Företag E IFRS vid upprättandet av sin årsredovisning. Respondenten uttrycker sig 

enligt följande: 

 

“Vår årsredovisning är ju enligt IFRS och vi följer dom kraven för att det ska vara 

internationellt. Och varför vi har valt IFRS, hade vi varit ägt av bara svenska ägare så 

då skulle vi ha gjort det enligt Swedish gap, men nu eftersom vi ska konsolideras upp till 

[landet där modern är] som har andra företag i världen och ska plussa ihop med oss då 

till en koncern så måste vi ha en internationell standard. Därför kör vi vår årsredovisning 

enligt IFRS och det är ju väldigt mycket krav på det.” 

 

Respondenten brukar inte titta på konkurrenternas årsredovisningar. Konkurrenterna 

befinner sig på andra kontinenter där reglerna för vad som är offentliga handlingar kan 

vara mer strikta vilket gör det svårare att få tillgång till företagens finansiella rapporter. 

Istället för att titta på konkurrenternas årsredovisningar köper de rapporter över bland 

annat kostnadsstrukturer och kan då få en ungefärlig bild över sina konkurrenter runt om 

i världen. Respondenten tror inte att konkurrenterna läser deras årsredovisning då det kan 

vara svårt för dem att få tag i Företag Es årsredovisning. Intervjupersonen uttrycker även 

att det går att utläsa relativt mycket i deras årsredovisning även om de bara tar med det 

som måste inkluderas i rapporten enligt lag: 

 

“Den finns ju både svensk och engelsk version. Så att skulle det vara så att en konkurrent 

i Sydafrika skulle kunna kika… men jag har svårt att tro att dom skulle komma så långt 

att dom går till Bolagsverket och begär en sådan. Men det är fullt möjligt att dom kan se 

våra siffror och IFRS har ju ganska uttömmande krav på nötterna så man kan ju utläsa 

ganska mycket i en sådan. Men vi ger ju varken mer eller mindre än vad kravet säger 

enligt IFRS.” 

 

Företag E utformar sin årsredovisning enligt de lagkrav som finns och inte något annat. 

De använder inte sin årsredovisning för att marknadsföra verksamheten till kunder: 

 

“Vi utformar efter vad lagen kräver. Vi använder den inte som en marknadsföringsfolder 

eller något sådant. Det är ju annat om man är börsnoterad, då gör man ju lite flashigare, 

vi gör ju bara rätt på kan man säga.” 
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Företag F 

Företag F utformar sin årsredovisning enligt de redovisningsprinciper som koncernen 

bestämt ska tillämpas och följas: 

 

“Koncernens årsredovisning är ju väldigt, väldigt fyllig och det går ju att läsa otroligt 

mycket. Klart kan vara svårt att förstå alla gånger, men vi lokalt i vår rapportering så är 

det ju de redovisningsprinciper som koncernen talar om… där är ju vår bibel så att säga, 

som dotterbolagen har att följa.”   

 

Årsrapporten följer de lagkrav som råder och skrivs ut i ett fåtal exemplar som används 

för internt bruk inom verksamheten. Respondenten uttrycker sig som följande: 

 

”Det krav vi har på årsredovisningen är att den ska uppfylla dom krav som finns på 

årsredovisningar. Den har den informationen som är lagstadgad för en korrekt 

årsredovisning, så den har alla delar, som en årsredovisning ska innehålla. Men vi gör 

inget ytterligare utan den tas fram i ett väldigt begränsat antal. Bara för internt bruk.”  

 

Under intervjun framgår det att företaget inte vill inkludera mer än vad de enligt lag 

måste. Inom koncernen finns en speciell grupp som jobbar med att titta på 

konkurrenternas finansiella rapporter och annan tillgänglig information för att på så sätt 

hålla sig uppdaterade med vad som händer på marknaden och vad konkurrenterna gör. 

Respondenten framhåller att det kan finnas information i årsredovisningen och 

koncernredovisningen som de egentligen inte vill släppa ut till sina konkurrenter men att 

lagen och marknaden i övrigt kräver den informationen. Respondenten tror att 

årsredovisningen blir viktigare för de företag som är fristående och som själva måste 

finansiera sin verksamhet genom att låna pengar av banker och locka aktieägare: 

 

“Kravet har ju blivit att man har ju mycket mer information i årsredovisningen än vad 

man kanske alla gånger vill släppa fram till konkurrenterna, men marknaden kräver ju 

det. Och speciellt om man är helt fristående så vill banker och kreditinstitut, om man är 

beroende av dem och också aktieägare. Så måste man nog vara väldigt öppen i sin 

redovisning.” 

 

Eftersom moderbolaget är börsnoterat upprättas koncernredovisningen mer fyllig och 

utformas på ett mer lockande sätt än dotterbolagets årsredovisning. I 

koncernredovisningen redovisas inte dotterbolagen enskilt utan som en sammanslagen 

enhet. Detta är ett aktivt beslut som tagits inom koncernen för att försvåra för 

konkurrenterna att utläsa allt för mycket information. Detsamma gäller när konkurrerande 

företag och koncerner utformar sina rapporter: 

 

“Vi visar inte varje enskilt företag i koncernredovisningen utan vi visar ett sammanslaget, 

om vi visar något så är det ju sammanslaget för dom här företagen, och det gör ju att det 

försvårar för en konkurrent att exakt läsa ut hur det går för respektive produkt för 

[koncernens namn]. Det är ett medvetet val. Man vill inte släppa ut för mycket 

information, inte mer än vad de släpper ut, konkurrenterna. Så är det. Man vill hålla så 

mycket som möjligt internt, om priser, kostnader, effektivitetstal och annat.” 
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Företag G 

Företag G utformar sin årsredovisning utifrån de lagkrav som råder och utifrån den 

policymanual som koncernen tilldelat alla dotterbolag: 

 

“Enklast för oss är att följa en mall eftersom vi gör det här en gång per år, sedan har vi 

noll i marknadsföringssyfte i årsredovisningen. Så vi minimerar informationen till det 

endast nödvändigaste. Vi har inga ambitioner att skriva ett enda ord mer än vi behöver. 

Vi är lite tråkiga på det viset. Vi vill visa att vi följer de regelverk som finns, vi har ordning 

och reda vi har en bra resultatutveckling. Vi har koll på läget. Punkt.” 

 

En av anledningarna till varför företaget inte vill inkludera mer information än nödvändigt 

är på grund av konkurrenterna. I den bransch som företaget verkar i har företagen koll på 

varandra, speciellt då stora upphandlingar står på spel: 

 

“Det är en av anledningarna till att vi skriver så lite som möjligt. Och det är ju som sagt 

var öppna upphandlingar så hamnar vi i en konkurrenssituation då tror jag att vi… då 

blir vi genomsynade.” 

 

Kunderna efterfrågar företagets årsredovisning som ren formalia i samband med stora 

affärer. Årsredovisningen är inte det verktyg som används för att sälja in produkter utan 

visar på att företaget är stabil och tryggt att göra affärer med: 

 

“Den säger väldigt lite om vilka vi är och vad vi gör, vi vill gärna framhäva andra punkter 

än just det som bara står i årsredovisningen om vi ska… Och vi säljer ju inte på den, det 

är mer en bekräftelse på att det är inget tok med oss. Vi har en bra uppbackning och vi 

visar en stabil balansräkning och ett bra resultat och då kan man lämna det bakom sig 

och fokusera på produkten och veta att vi är okej att göra affärer med.” 

 

Årsredovisningen utformas inte för att locka externa akteägare utan det är moderbolagets 

uppgift: 

 

“Årsredovisningen är ju en offentlig handling som vem som helst kan komma över så… 

Men vi är ju inte ute efter att jaga kapital så det är ju inte i det syftet som… det har vi en 

tillhörande koncern så det är högre upp. Ja, det blir ju på en annan nivå för där finns det 

ju Investor relations avdelning som ska ta hand om sådant: hur vi tillgodoser våra 

aktieägare, de som vill investera i [koncernens namn].”  

 

Företag H  

Intervjupersonen konstaterar att de utformar årsredovisningen utifrån en mall som de fått 

av sin revisor. Respondenten påpekar att de tillämpar K3- regelverket. Företaget utformar 

årsredovisningen enligt lagkravet och inkluderar ingen annan information eller grafisk 

utformning i rapporten. Respondenten motiverar att anledningen till detta är på grund att: 

 

"Det är för dyrt. Alltså för oss är det ju inget säljargument. 90 % av våra affärer går mot 

modern. Det finns egentligen ingen anledning för oss att göra ett stort dokument för det 

är ingen som kommer att läsa det, ingen som i alla fall kommer att bringa mervärde till 

vår produktion kommer att läsa det här dokumentet… utan det här gör vi bara för att 

svara mot myndigheternas krav, det finns ingen annan anledning." 
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Respondenten nämner att de följer en given mall som de fått av sina revisorer som visar 

hur rapporten ska utformas och att deras årsredovisning följaktligen: “ser ut som den 

givna mallen som följer alla andras årsredovisningar… den följer moderns 

årsredovisning också med nötter och vanliga… alltså precis som man gör en 

årsredovisning.” Respondenten påpekar även att de inte ser årsredovisningen som ett 

säljdokument men att situationen ser annorlunda ut för moderbolaget “... dom gör ju 

mycket bilder. Dom berättar om verksamheten, dom gör ett hållbarhets… det är ju en stor 

produkt som [moderbolagets namn] framställer i redovisningen men hos oss är det 

formalia.” 

 

5.3 Nyckeltal 

Företag A 

Intervjupersonen framhäver att det inte läggs fokus på att framhäva några speciella 

nyckeltal vid utformningen av årsredovisningen. Istället kan nyckeltal användas för intern 

uppföljning där koncernen sätter vissa krav på att företaget ska leva upp till en viss EBIT- 

procent (Earnings Before Interest and Taxes) vilket representerar verksamhetens 

rörelseresultat för perioden i förhållande till omsättningen. Rörelseresultatet visar 

verksamhetens vinst i form av intäkter minus kostnader före finansiella kostnader, i form 

av exempelvis räntor och skatt. I årsredovisningen framgår de klassiska nyckeltalen som 

enligt respondenten inte är speciellt många utan utgörs av de som krävs enligt lag vilket 

främst ska visa på soliditet och presentera det egna kapitalet. Soliditeten visar hur stor 

procentuell andel av tillgångarna som utgörs av det egna kapitalet.  

 

Företag B 

Inom Företag B används nyckeltal främst internt i verksamheten, vilket därefter inte är 

av intresse för utomstående betraktare. Dessa nyckeltal kommer till användning för att 

företaget själva ska kunna ha uppsikt över verksamhetens utveckling och ställning. 

Respondenten framhäver nyckeltal som soliditet, skuldsättningsgrad och kassalikviditet 

som några av de “klassiska” måttstockarna som även andra externa intressenter brukar 

använda för att utvärdera företaget. Vidare har företaget olika nyckeltal som de använder 

externt och internt. Externa intressenter i form av exempelvis banker kan ställa krav på 

företaget och utgår utifrån speciella nyckeltal för att utvärdera företagets prestation. 

 

Företag C 

Intervjupersonen i Företag C jämför nyckeltal med sina konkurrenter för att se hur de 

förhåller sig till varandra. De nyckeltal som de brukar använda vid jämförelse är: ROCE 

(Return On Common Equity) vilket är avkastning på investerat kapital, fritt kassaflöde 

och rörelsekapital. Vidare framgår det att respondenten jämför vilka volymer som 

produceras och räknar ut i marginalerna som producerade produkter ligger på. 
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Företag D 

De nyckeltal som intervjupersonen anser är de huvudsakliga som kan användas vid 

jämförelse med andra företag är det slutgiltiga resultatet och ROCE. Respondenten brukar 

även titta på om det finns några marginaler som kan användas för jämförelse. Det händer 

att respondenten tittar på leverantörernas årsredovisningar för att se hur det går för dem i 

syfte att säkerställa leveranserna. De nyckeltal som används för att kontrollera 

leverantörer är främst soliditet och att de går bra resultatmässigt. 

 

Företag E 

Intervjupersonen i Företag E tittar på leverantörers årsredovisningar för att säkerställa 

leveranser. De nyckeltal som företaget tittar på är soliditet och skuldsättningsgrad. 

Respondenten förmodar att samma nyckeltal är viktiga för leverantörer och banker när de 

tittar på Företag Es årsredovisning för att på samma sätt säkerställa samarbetet. Det 

händer även att företaget tittar på kundernas årsredovisningar för att säkerställa att de kan 

betala för sina beställningar och undersöker deras kreditvärdighet. 

 

Företag F 

Företag F jämför sina nyckeltal med konkurrenternas. De nyckeltal som är viktiga för 

företaget är avkastning, omsättningsökning, kostnader och andra tal som är jämförbara 

med deras egen verksamhet. I koncernredovisningen slår de ihop alla företag för att 

försvåra för konkurrenterna att utläsa vad de specifika företagen redovisat. Företaget F 

kontrolleras mycket internt av moderbolaget och här är det rörelseresresultatet och 

avkastningen på sysselsatt kapital som är de viktigaste nyckeltalen.  

 

Företag G 

Företag G har en omfattande intern operativ rapportering. De nyckeltal som 

respondenterna framhäver som speciellt viktiga internt och på koncernnivå är främst 

Return of sales och Capital employed. För kundernas räkning ses soliditeten som ett 

viktigt nyckeltal och en för övrigt stabil utveckling för företaget. 

 

Företag H 

Respondenten påpekar att de nyckeltal som finns i årsredovisningen är rätt ointressanta 

för Företag H och att de istället har andra interna nyckeltal som de följer upp. 

Intervjupersonen menar att det är intressant att veta medeltal anställda och hur många 

som arbetar inom respektive område i företaget och att detta är nyckeltal som de tar ut 

månadsvis, inte inför bokslut eller årsredovisningen. 

 

 

 



45 
 

5.4 Företagets uppfattade intressenter av 

årsredovisningen 

Företag A 

Aktieägare 

Företag A ägs till 100 % av sitt moderbolag vilket innebär att samtliga aktier ägs av 

modern i koncernen och det finns där av inga externa aktieägare. Intervjupersonen 

påpekar att deras ägare redan har full kontroll över dotterbolagets verksamhet och tar del 

av den finansiella informationen genom dotterbolagets månadsbokslut och månatliga 

rapporteringar. På så vis har de full insyn i företaget. Där av behöver aktieägarna i 

moderbolaget inte läsa dotterbolagets årsredovisning eftersom de får tag på informationen 

på annat håll. 

 

Företagsledning och Anställda 

Intervjupersonen påpekar att företagsledningen hålls uppdaterad om resultatet och den 

finansiella ställningen på annat sätt och behöver därefter inte läsa årsredovisningen för 

att finna den informationen. De anställda på företaget får ta del av begränsad information 

utifrån vad som kan lämnas ut med tanke på att koncernen är börsnoterad. Detta leder till 

att de anställda inte får ta del av information som inte ännu nått aktiemarknaden. De 

anställda läser troligtvis inte årsredovisningen enligt respondenten utan får information 

om företagets finansiella ställning på informationsträffar: 

 

“Den finns tillgänglig och är ju som en offentlig handling och vem som helst kan ju 

beställa vår årsredovisning och titta på den, och förstå ungefär ur det går finansiellt. 

Däremot är det svårt om man… någonstans krävs det en vana av att läsa 

årsredovisningar för att förstå vad man egentligen… Jag ska inte säga döljer för det är 

inte dölja det handlar om, men vad man egentligen berättar så lite som möjligt om.” 

 

Kunder 

Respondenten svarar kortfattat att företagets kunder troligtvis inte läser årsredovisningen.  

 

Leverantörer 

Företagets leverantörer är enligt respondenten en intressent som använder informationen 

i årsredovisningen eftersom leverantörerna vill åt information om företagets finansiella 

ställning som framgår i årsredovisningen. Respondenten påpekar att leverantörerna 

emellanåt ställer sig tvekande till att ingå avtal med företaget efter att ha läst deras 

årsredovisning:  

 

“Vi hamnar i situationer... där leverantörer ställer frågor till oss om vår finansiella 

ställning och vår soliditet och så vidare. Kan i vissa lägen liksom signalera tveksamhet 

att leverera till oss för att betalningsförmågan ser klen ut om man läser årsredovisningen 

och inte har förståelse för hur en koncernstruktur fungerar.” 
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Respondenten frambringar även det faktum att de sitter i en koncern vilket bidrar med att 

de är uteslutande internt finansierade och att all upplåning härrör från moderbolaget. 

Vinsterna som bolaget genererar årligen delas ut i form av utdelning till ägaren, med andra 

ord till moderbolaget, och därefter ser bolagets egna kapital klent ut. Företagets 

betalningsförmåga avgörs således av koncernens betalningsförmåga vilket innebär att 

moderbolaget emellanåt ombeds att kontakta en given leverantör till företaget för att 

förklara situationen och därefter garantera alla betalningar som dotterbolaget ådrar sig. I 

sådana situationer går moderbolaget in och lämnar borgen:  

 

“Sen sitter vi ju återigen i en koncern vilket innebär att vår betalningsförmåga hos oss 

avgörs av koncernens betalningsförmåga så vi får i vissa fall gå omvägen och be vårt 

moderbolag ha kontakt med en given leverantör och säga att det är ingen fara det ser ut 

som såhär, vi garanterar alla betalningar och så vidare.” 

 

Konkurrenter 

Det framgår att intervjupersonen tror att de som läser deras årsredovisning främst är 

konkurrenter i samma situation och bransch som de själva. Intervjupersonen tittar på 

andra konkurrerande företags årliga rapporter för att konstatera att de gör samma saker i 

sina verksamheter. I intervjun framgår det också att årsredovisningen kan vara ett verktyg 

som används för att jämföra sig med andra företag som gjort omställningar i sin 

verksamhet och på så sätt se hur det påverkar företagens lönsamhet och balansomslutning: 

 

“Jag tror att vår årsredovisning, i och med att den ser ut som den gör, den innehåller 

alltså jag skulle inte kalla det begränsad information, men den innehåller egentligen bara 

den nödvändigaste informationen. Så läses den av framför allt av konkurrerande företag 

i samma situation som vi, i samma bransch som vi, på samma sätt som jag sitter och läser 

deras, i många fall exakt liknande årsredovisningar.”  

 

Respondenten kan se ett mönster i hur konkurrerande dotterbolag utformar sina 

årsredovisningar. Vidare menar intervjupersonen att andra aktiebolag som ingår i en 

större koncernstruktur utformar sina årsredovisningar på liknande sätt som Företag A och 

respondenten får känslan av att de laddat ner samma mall men att de fyller rapporten med 

sina individuella siffror: 

 

“När jag läser en sådan där årsredovisning återigen med vetskapen om att dom gör sin 

årsredovisning på samma sätt som vi gör. Dom vill uttrycka det nödvändigaste i sin 

årsredovisning. Jag läser deras verksamhetsberättelse och ser om dom har något 

speciellt, sedan läser jag deras resultat och balansräkning. Jag förlitar mig ytterst sällan 

på de nyckeltal som dom själva har satt ut i årsredovisningen utan jag räknar egna utifrån 

hur jag vet att vi räknar våra, för att ha någon form av jämförbarhet.”  

 

Respondenten läser konkurrenternas finansiella rapport främst för att se om de gjort något 

speciellt men det faktum att årsredovisningen framför information från tidigare 

räkenskapsår gör informationen gammal när den inhämtas. 
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Investerare och Banker 

Respondenten förmodar inte att investerare eller banker kollar på dotterbolagets enskilda 

årsredovisning av anledningen att Företag A inte lånar kapital externt. De finansieras 

internt och det är istället moderbolaget som exponeras externt. 

 

Statliga myndigheter 

Statliga myndigheter i form av länsstyrelse, kommun och andra kontrollorgan kan 

intressera sig av årsredovisningen enligt respondenten men då främst av den icke- 

finansiella informationen vilket innefattar företagets miljörapporter och miljötillstånd. 

Respondenten menar även att Skatteverket och Bolagsverket läser årsredovisningen. 

 

Företag B 

Aktieägare 

Respondenten tror inte att deras aktieägare läser dotterbolagets årsredovisning i någon 

större utsträckning eftersom de flesta ägarna är anställda i bolaget och därefter får tillgång 

till all den månadsrapportering som görs utöver det faktum att de sitter med på 

styrelsemöten fyra gånger per år. De tar däremot ställning till årsredovisningen innan den 

skrivs under: “Dom är ju väldigt välinformerade.” påpekar respondenten och tillägger 

att: “... det är ju lite eljest om man har externa aktieägare… men vi har ju inga sådana.” 

 

Företagsledning och Anställda 

Vad gäller interna intressenter är chefer, medarbetare och styrelsen sådana aktörer som 

regelbundet informeras om företagets ställning för att känna sig trygga och tillfreds. De 

interna aktörerna på företaget hålls uppdaterade genom bland annat månadsrapporter, 

uppdateringar på intranätet och genom deras kundtidning. De anställda får ta del av en 

förenklad månadsrapportering och varje månad har cheferna arbetsplatsträffar med 

personalen där de går igenom det ekonomiska resultatet. 

 

Kunder 

Vad gäller företagets kunder ser respondenten inte att kunderna studerar deras 

årsredovisning i någon större utsträckning av anledningen att de inte rör sig om några 

större kontrakt som gör att kunderna blir fundersamma om företaget klarar av att uppfylla 

sin del av avtalet. Detta kan möjligtvis ske om det rör sig om ett större projekt då 

moderbolaget fått gå in och lämna borgen men intervjupersonen konstaterar att sådana 

situationer är sällsynta: 

 

“Dom som är mest intresserade av att titta på vår årsredovisning… alltså vår ekonomiska 

ställning är kanske leverantörerna eftersom dom vill ju veta att dom kan få betalt. 

Kunderna dom är inte lika nervösa… dom får ju varor…” 
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Leverantörer 

Respondenten konstaterar vidare att leverantörer som har behov av att vända sig till ett 

av koncernens dotterbolag i de flesta fall tar en kreditupplysning på just det bolaget, vilket 

gör att de får en uppfattning som endast representerar en del av koncernen eftersom 

dotterbolaget utgör en bit av hela pusslet. Respondenten tror därför inte att de läser 

årsredovisningen. Emellertid måste informationen som kunden får tag i från 

kreditupplysningen vara tillräcklig för att de ska känna sig tillfreds. Banken vill av denna 

anledning att dotterbolagen ska ha nog mycket eget kapital för att uppfattas som ett solidt 

bolag. Om en leverantör skulle ställa sig tveksam till företagets ekonomiska ställning när 

det rör sig om en tillräckligt stor affär kommer ekonomichefen för koncernen in i bilden 

och lämnar en moderbolagsborgen, vilket innebär att de går in och garanterar 

dotterbolagets åtagande mot leverantören.  

 

Respondenten förklarar att årsredovisningen är ett bra dokument men att informationen 

som framgår i rapporten kan vara upp till 7 månader gammal innan den kommer in till 

Bolagsverket. Av den anledningen lämnar företaget sin månadsrapportering till 

intressenter som gör kreditbedömningar. Respondenten konstaterar:  

 

“För vi vet ju att våra kunder och leverantörer, dom vänder sig ju till dom som gör 

kreditbedömningar för att få en uppdaterad ekonomisk status. Då är det bättre att vi 

vänder oss till dom här på en gång för att dom ska få den här informationen så att dom i 

sin tur kan lämna den vidare till dom här kunderna och leverantörerna som då kan göra 

en bedömning om dom kan lita på oss… som kund eller leverantör… att vi kan göra rätt 

för oss.” 

 

Konkurrenter 

Intervjupersonen är övertygad om att företagets konkurrenter studerar den finansiella 

informationen i Företag Bs årsredovisning även om de sedan innan har relativt bra 

uppfattning av företagets situation och verksamhet: 

 

“Jag menar Sverige är ju en ganska liten ankdamm i det stora hela. Man känner ju sina 

konkurrenter ganska väl. Så man behöver ju liksom inte förklara och marknadsföra sig 

för vem man är, utan dom är ju snarare intresserade av dom finansiella siffrorna.” 

 

Respondenten nämner att Företag B tittar på sina konkurrenters siffror för att jämföra 

resultaten och se hur de ligger till i förhållande till de andra företagen i branschen. 

Däremot framhäver respondenten att det sällan är konkurrenternas årsredovisning som 

används som analysunderlag och att det istället finns andra tjänster och program på nätet 

som de använder där företags sammanställda information finns tillgänglig, varav den 

informationen inhämtats från årsredovisningar. På så sätt kan respondenten komma åt 

flera företags siffror för att analysera och jämföra med. 

 

Investerare och Banker 

Respondenten kunde inte komma på några investerare som kunde tänkas läsa deras 

årsredovisning. Vidare framhäver respondenten att banken är väl insatt i bolaget. För att 

banken ska känna sig trygg med företaget och koncernens ekonomiska ställning 

presenteras den årliga budgeten, halvårsprognoser och informationen i årsbokslutet för 
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deras finansiärer med jämna mellanrum. De får även ta del av månadsrapporteringen och 

där av anser respondenten att de har nära kontakt med sina finansiärer vilket gör att de 

inte upplever något behov av att marknadsföra sig till dessa:  

 

“Banken är ju så pass insatt och där har vi ju, jag menar alla bolag, koncernen borgar 

för dotterbolagen så dom har ju egentligen alla säkerheter på ett och samma ställe, längst 

upp i moderbolaget vilket gör att om dom får grepp och kontroll om koncernens totala 

sammanställning så är dom rätt nöjda.”  

 

Statliga myndigheter 

Intervjupersonen påpekar att statliga myndigheter, utöver Skatteverket och Bolagsverket, 

kan visa intresse för informationen i årsredovisningen emellanåt vilket är vid behov men 

att dessa inte behöver läsa årsredovisningen. Intervjupersonen menar att när det till 

exempel rör sig om större investeringar som företaget söker stöd för delges olika 

myndigheter den information de behöver för att ta beslut i frågan: 

 

“Men vi gör ju inte det om vi inte har ett specifikt projekt eller att vi inte behöver. Utan 

det är ju utifrån aktuellt behov.”  

 

Företag C 

Aktieägare 

Dotterbolaget ägs till 100 % av moderbolaget och enligt respondenten är modern 

intresserad av den finansiella informationen som framgår i årsredovisningen men menar 

att de istället informeras och uppdateras genom kontinuerliga månadsrapporteringar. Där 

av ser respondenten inte att aktieägarna läser dotterbolagets årsredovisning i någon större 

utsträckning. Intervjupersonen nämner relativt tidigt i intervjun:  

“Jag ser egentligen inte att vi har så många intressenter, visst det är dom som är… ja 

vad ska jag säga… det är lite lokalreportrar och sådana som kan få ut hur det går 

resultatmässigt.” 

 

Företagsledning och Anställda 

Företagsledningen får ta del av den finansiella informationen internt i företaget genom 

månadsrapporteringar. De anställda på företaget får information om hur det går för 

företaget på arbetsplatsträffar och styrelsen informeras även om detta internt. 

Utgångspunkten för vilken finansiell information som kan delges omgivningen baseras 

på börsreglerna, vilket gör att moderbolaget är restriktiva med vad som Företag C får gå 

ut med: 

 

“[Moderbolagets namn] är lite rädda för att sådan här information ska spridas. Den 

rädslan baseras egentligen utifrån börsreglerna. Tidigare så hade vi ju som liksom 

upplagt på intranätet med resultat och sådant men det har vi nu begränsat. Vi har ju en 

del VD- info- träffar och arbetsplatsträffar men det är ingenting vi lämnar ut utan vi 

berättar då om hur läget är. På VD- informationsträffar kan det ju vara rätt avskalat… 

så att det är ju ingen... enheten given på skalan… utan det är ju hur vi ligger till mot 
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budget och mot tidigare år till exempel. Så att det är ju också en ganska restriktiv hållning 

till vad vi lämnar ut för information.” 

 

Kunder 

Respondenten tror inte att kunderna läser årsredovisningen. 

 

Leverantörer 

Respondenten tror att leverantörerna har ett intresse av att veta hur det går för företaget 

utifrån resultat- och balansuppgifterna. Siffrorna finns att hämta på sidor på internet vilket 

gör att respondenten inte tror att leverantörerna läser deras årsredovisning. 

 

Konkurrenter 

Det framgår under intervjun att respondenten själv tittar i konkurrenternas 

årsredovisningar och att respondenten därför tror att konkurrenterna gör samma sak:  

 

“Ja jag vet ju själv vad jag gör, hämtar information angående konkurrenter och 

analyserar så gott det går utifrån årsredovisningen. Naturligtvis, det är också en 

anledning till att vi inte vill ge så mycket information, mer än nödvändigt, i vår 

årsredovisning.” 

 

Respondenten konstaterar även att konkurrenterna troligtvis får tag i information om 

företagets investeringar på annat håll: 

 

“Konkurrenters information och kunskaper... det är en ganska liten… det är en stor 

bransch omsättningsmässigt men det är en ganska liten värld… om man känner 

varandra…” 

 

Banker och Investerare 

Eftersom Företag C ägs till 100 % av moderbolaget upplever företaget inget större intresse 

av banker och ser där av inte heller att andra externa finansiärer eller investerare söker 

information om företagets finansiella ställning. Respondenten konstaterar vidare: “Så det 

finns ett ganska litet begränsat intresse av vår finansiella ställning. Det är klart att lokalt 

kan det ju finnas det här med nyfikenhet snarare än ett affärsmässigt intresse.” 

 

Statliga myndigheter 

De myndigheter som enligt respondenten får ta del av informationen i årsredovisningen 

är Bolagsverket och Skatteverket. Företaget bifogar sin årsredovisning till Skatteverket. 
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Företag D 

Aktieägare 

Dotterbolaget ägs till fullo av moderbolaget i koncernen och respondenten kommenterar 

kort att aktieägarna inte ser något större värde i att läsa dotterbolagets enskilda 

årsredovisning. Intervjupersonen konstaterar att det troligtvis bara är revisorerna och 

styrelsen som läser igenom deras enskilda årsredovisning. Aktieägarna läser inte de 

enskilda dotterbolagens årsredovisningar utan får den sammanfattade information som de 

efterfrågar genom moderbolagets rapporter. De söker information om helheten och inte 

detaljerad information om vardera mindre bolag i koncernen. De läser emellanåt 

kvartalsrapporteringen och liknande där de får en inblick i helheten och en sammanfattad 

bild av koncernen och där av har de inte behov av varje dotterbolags månadsrapportering. 

 

Företagsledning och Anställda 

Respondenten är kort i sina svar och kan inte föreställa sig att speciellt många individer 

har intresse av att söka information om företaget i deras årsredovisning. Respondenten 

formulerar sig enligt citatet:  

 

“Sen så är det väl någon på huvudkontoret och så läser ju vår VD naturligtvis igenom 

den och sen även vi som sitter på ekonomi. Men jag tror inte att den röner något större 

intresse än så. Styrelsen läser ju igenom den också.” 

 

Intervjupersonen påpekar att årsredovisningen är bra att återgå till för att se hur allt hänger 

ihop och hur de bokfört tidigare år vilket bidrar med historisk data. Respondenten 

kommenterar även att revisorerna läser deras årsredovisning. Vidare tror inte 

respondenten att de anställda på företaget läser årsredovisningen. Dessa informeras av 

VDn under informationsträffar som brukar hållas ett par gånger per år. 

 

Kunder 

Respondenten tror inte att företagets kunder tittar på deras årsredovisning utan att dessa 

istället tittar på moderns årsredovisning. De flesta kunder befinner sig utomlands och 

Företag D utformar sig årsredovisning på svenska. Det är i sådana fall koncernens 

årsredovisning som är av intresse för kunderna precis som fallet är för aktieägarna.  

 

Leverantörer 

När det gäller leverantörer till företaget menar respondenten att Företag D i somliga fall 

vill undersöka leverantörens soliditet och försäkra sig om att det är en leverantör som går 

plus. Intervjupersonen söker efter tecken som tyder på att leverantören kommer vara 

verksam längre fram och att det inte finns risk för att något går fel. Respondenten menar 

även att leverantörerna kan vilja säkerställa Företag Ds betalningsförmåga men att 

årsredovisningen då troligtvis inte är verktyget de använder.  

 

Konkurrenter 

Respondenten har svårt att tro att konkurrenterna läser Företag Ds årsredovisning. Om de 

har intresse av siffrorna läser de snarare koncernens årsredovisning. Respondenten går 
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igenom resultat- och balansräkningen hos konkurrenterna för att undersöka hur bra det 

går för företagen. Vidare har respondenten inte: “suttit på den här stolen så länge” och 

har där av relativt nyligt blivit ekonomichef för dotterbolaget men påpekar att det finns 

intresse av att studera den finansiella ställningen hos företag i regionen vilket gäller såväl 

konkurrenter som leverantörer till företaget. 

 

Investerare och Banker 

Respondenten uttrycker kort och enkelt att varken banker eller investerare visat intresse 

av att läsa dotterns årsredovisning och respondenten ser ingen anledning till varför de 

skulle efterfråga hela dokumentet. 

 

Statliga myndigheter 

Intervjupersonen tror inte att någon statlig myndighet, förutom Skatteverket och 

Bolagsverket, intresserar sig av dotterbolagets årsredovisning. 

 

Företag E 

Aktieägare 

Företag E ägs av moderbolaget och ett fåtal externa aktieägare. Respondenten säger att 

aktieägarna i Företag E läser dotterbolagets årsredovisning. Intervjupersonen påpekar att 

årsredovisningen är ett bra sätt att summera året och den finansiella ställningen vilket 

ägare och styrelse har intresse av att veta eftersom de inte befinner sig i den stad där 

dotterbolaget är beläget. 

 

Företagsledning och Anställda 

Företagsledningen i företaget läser inte årsredovisningen, de följer andra interna 

rapporter. För de anställda på företaget kan årsredovisningen vara en trygghet för att veta 

att företaget mår bra. Respondenten tror emellertid inte att de anställda studerar 

årsredovisningen i någon större utsträckning utan att de istället tar åt sig informationen 

som ges kvartalsvis på informationsmöten och på arbetsplatsträffar. Om de anställda 

däremot skulle känna att det gick dåligt för företaget tror respondenten att vissa av de 

anställda skulle ta ut och läsa årsredovisningen: 

 

“Det är ju en trygghet. Men jag tror inte att dom anställda läser så mycket årsredovisning 

utan dom får ju allmän information ifrån oss med kvartal- och arbetsplatsträffar. Jag tror 

inte dom tar ut årsredovisningen egentligen utan dom är trygg med den information 

företaget ger. Men naturligtvis i slutändan om det skulle krisa och dom skulle känna 

något. Om dom skulle misstänka att det skulle vara något, då kanske vissa tar ut 

årsredovisningen.” 

 

Kunder 

Intervjupersonen berättar att det händer att de studerar andra bolags årsredovisningar. 

Företag E kan exempelvis studera kunders årsredovisningar för att säkra betalningarna 

som ska genereras in till företaget. Respondenten tittar på kundernas årsredovisning och 
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deras kreditvärdighet. Däremot tänker respondenten att kunderna troligtvis inte studerar 

Företag Es årsredovisning av anledningen att de istället kommer på besök hos företaget i 

syfte att kontrollera företagets rutiner.  

 

Leverantörer 

De leverantörer som utför stora jobb och som är i regelbundna samarbeten med Företag 

E är intresserade av företagets årsredovisning enligt respondenten. Vad gäller 

leverantörer och även banker är årsredovisningen inte det första som visas för att 

säkerställa vår ekonomiska ställning: 

 

“Ja det är som jag säger ett bra, det är inte så att vi tar fram det där som ett första 

instrument, så det är inte på Prio 1- listan när vi kontaktar våra intressenter i form av 

leverantörer och banker men banker har ju… eftersom det är ekonomifolk har de ju ett 

intresse att vi tar fram och visar dom nyckeltal och så vidare.” 

 

Konkurrenter 

Respondenten tror inte att konkurrenterna tittar på deras årsredovisning av anledningen 

att de flesta befinner sig i andra länder vilket försvårar tillgången till rapporten. Däremot 

finns andra rapporter att beställa där det framgår olika kostnadsbilder i olika länder vilket 

underlättar förståelsen för hur det står till för konkurrenter i det landet. Respondenten 

konstaterar emellertid att årsredovisningen är en offentlig handling eftersom finns 

publicerad hos Bolagsverket i både svensk och engelsk version vilket gör det möjligt för 

en konkurrent i ett annat land att studera rapporten. Men intervjupersonen tror inte att de 

är villiga att lägga ner den tiden. 

 

Investerare och Banker 

Investerare kan vara intresserade av företagets årsredovisning för att se om investeringar 

i företaget kan ge avkastning. Investerare kan exempelvis vara produktutvecklare: 

 

“Det kan ju vara att man är intresserad av att utveckla en typ av teknisk utrustning här 

på plats, så att dom står för en viss del och vi står för en viss del. Det kan vara ny teknik 

att forma en viss produkt och vi står för råvaran och dom står för teknik och så kan dom 

lansera på andra ställen sen också.” 

 

Kommunen är intresserade av företagets årsredovisning då det är många arbetstillfällen 

som står på spel. Kommunen kan även ge stöd och bidrag och blir då en typ av investerare 

som intresserar sig av årsredovisningen. Som respondenten nämnde under Leverantörer 

är årsredovisningen inte det viktigaste för bankerna att undersöka vid samarbete med 

företaget utan bankerna vill hellre se nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad för 

att försäkra sig om att företaget kommer överleva på lång sikt. På så vis vill de ta del av 

informationen i årsredovisningen men de läser troligen inte igenom hela dokumentet utan 

tittar endast på speciella finansiella nyckeltal.  
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Statliga myndigheter 

De statliga myndigheter som är intresserade av årsredovisningen är Bolagsverket och 

Skatteverket i och med de lagkrav som finns på årsredovisningar och skattebetalningar.  

 

Företag F 

Aktieägare 

Koncernen är börsnoterad och Företaget Fs aktier ägs till 100 % av moderbolaget, 

respondenten tror därför inte att aktieägarna på börsen tittar på företagets årsredovisning 

utan att de endast tittar på koncernens. 

 

Företagsledning och Anställda 

Respondenten påpekar att årsredovisningen inte används av varken företagsledningen 

eller de anställda på företaget. Dessa intressenter får ta del av den finansiella 

informationen internt och de är mest intresserade av resultatet av den operativa 

verksamheten. Med andra ord är det rörelseresultatet och hur det är finansierat som ligger 

i deras främsta angelägenhet att bevaka.  

 

Kunder 

Respondenten menar att om kunderna söker finansiell information tittar de i koncernens 

årsredovisning och de kund- och marknadsföringsmaterial som tagits fram istället för i 

dotterbolagets årsredovisning. 

 

Leverantörer 

Respondenten tror inte att leverantörerna tittar på företagets årsredovisning. Om de ska 

göra en stor affär med företaget gör leverantörerna istället en kreditupplysning på bolaget. 

Enligt respondenten tittar Företag F däremot på leverantörernas årsredovisningar för att 

säkerställa leveranser då en misslyckad leverans kan innebära stora ekonomiska förluster 

i form av minskad produktion: 

 

“När vi investerar handlar det om hundratals miljoner och då är det ju leverantören som 

kanske är intresserade men det är nog så att vi är mer intresserade av leverantören, dess 

förmåga, än vad leverantören är av oss. Så vi jobbar med att kontrollera leverantörer 

väldigt noga, om de kan leverera. Om den tar på sig en stor leverans, då lägger vi ner 

stort jobb på att granska leverantören att han fullföljer sitt uppdrag, om han nu får 

jobbet.” 

 

Konkurrenter 

Intervjupersonen förmodar att deras konkurrenter läser deras årsredovisning och att de 

även studerar företagets kvartalsredovisning, precis som Företag F studerar sina 

konkurrenters rapporter. Respondenten tror emellertid att det viktigaste materialet kan 

hämtas från koncernredovisningen. 
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Investerare och Banker 

Investerare kan möjligtvis kolla företagets status för att se hur det går finansiellt men 

respondenten påpekar även att det är koncernens status som är avgörande och att det där 

av är viktigare att titta på hur stabil koncernen anses vara. Eftersom dotterbolaget är 

finansierat internt genom moderbolaget ser respondenten inte banker som en aktuell 

intressent som har något större behov av att studera dotterbolagets årsredovisning.  

 

Statliga myndigheter 

Intervjupersonen tror inte att någon statlig myndighet, utöver Skatteverket och 

Bolagsverket, är speciellt intresserad av årsredovisningen utan tar del av den information 

de efterfrågar på annat sätt: 

 

“Dom är nog inte mer intresserade än vanliga aktieägare… dom begär inte heller in 

någon årsredovisning av oss utan ofta följer dom den kvartalsrapportering, 

årsredovisning, miljörapportering, miljöredovisning som koncernen lämnar. Å andra 

sidan lämnar vi väldigt mycket redovisning till miljöredovisning till miljömyndigheter 

och liknande och vi har skyldigheter till länsstyrelsens miljömyndigheter till exempel. 

Och vi har ett flertal olika typer av tillståndsärenden.” 

 

Skatteverket begär information från företaget: “Begär dom årsredovisningen så får dom 

den, men i årsredovisningen står det inte om de stora sakerna som miljöfrågorna, som är 

väldigt lite omnämnda, om alls, i årsredovisningen. Men å andra sidan görs det ju en stor 

miljörapport och till länsstyrelsen har vi ett stort rapporteringskrav och hur vi följer all 

lagstiftning gällande miljöfrågor, till exempel miljöavfall.” 

 

Företag G 

Aktieägare 

Moderbolaget äger 100 % av aktierna i företaget. Respondenterna tror inte att de högt 

uppsatta individerna på moderbolaget läser årsredovisningen sida för sida eftersom den 

är skriven på svenska och aktieägarna i moderbolaget utgörs av utländska aktörer men att 

däremot de får den presenterad för sig i stora drag. Respondenterna tror inte att 

aktieägarna på börsen läser företagets årsredovisning. 

 

Företagsledning och Anställda 

Respondenterna tror inte att företagsledningen läser årsredovisningen i dess färdiga 

format, däremot har de kontroll över företagets finansiella ställning genom 

månadsrapporter: 

 

“Så jag tror inte vi kan syna alla i vår företagsledning på att dom kan årsredovisningen 

eller att dom har läst den. Men dom har koll på vårt resultat, det är inte det, men inte i 

dess form. Genom vår vanliga rapportering som vi gör varje månad, där är dom 

uppsjungna men inte i årsredovisningsformat.” 

 

Intervjupersonerna tror inte att de anställda använder årsredovisningen i privat syfte, i 

sådana fall några få. De anställda kan komma att söka information i årsredovisningen som 
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underlag till ett projekt de ska ansvara för. De anställda får ta del av resultatet löpande 

varje månad via arbetsplatsträffar och där av upplever de troligtvis inte något större 

intresse av att läsa årsredovisningen också. 

 

Kunder 

Kunderna, som till största delen utgörs av myndigheter, läser företagets årsredovisning 

som en del i upphandlingsförfarandet. Den största svenska kunden anlitar revisorer som 

årligen reviderar Företag Gs årsredovisning. 

 

Leverantörer 

Respondenterna tror att de stora internationella leverantörerna läser företagets 

årsredovisning innan de skriver på ett avtal, speciellt om det rör sig om större affärer. 

Vidare konstaterar respondenterna att leverantörerna möjligtvis prenumererar på 

företagets årsredovisning på Bolagsverket: 

 

“Jag skulle tro att det är stora leverantörer, alla lokala tveksamt. Det är stora och det 

kan vara dom här internationella tungviktarna som när dom skriver ett kontrakt med 

oss… kollar att vi har råd att betala det dom levererar. Så det tror jag görs av de stora 

leverantörerna som har kontrakt under fler än ett år och på ett tiotal miljoner. Går man 

över den gränsen borde dom ha den kollen.”  

 

Företaget G tittar enligt respondenterna på leverantörers och samarbetspartners 

årsredovisningar för att få ett kvitto på att de har bra ordning i räkenskaperna och för att 

därmed säkerställa samarbetet.  

 

Konkurrenter 

Företaget har en avdelning vars uppgift är att bevaka konkurrenterna. Ett verktyg som de 

använder för att hålla sig uppdaterade om konkurrenternas finansiella ställning är bland 

annat årsredovisningarna. Av denna anledning tror respondenterna att konkurrenterna 

även tittar på deras årsredovisning. Intervjupersonerna säger att detta är en av 

anledningarna till varför företaget inte vill inkludera mer än nödvändigt i sin 

årsredovisning. 

 

Investerare och Banker 

Respondenterna anser inte att det finns någon speciell investerare som är intresserad av 

deras årsredovisning. Företaget finansieras internt genom modern och lånar där av inte 

pengar externt men respondenterna påpekar ändå att de har nära relationer till banker som 

får ta del av resultatet en gång per år eftersom de är stora kunder till banken utifrån 

transaktionsflöden. Intervjupersonerna förmodar att bankerna prenumererar på deras 

årsredovisning: 

 

“Vi har ju relationer med banker, så en gång per år åker dom dit och drar resultatet och 

så. Men det är inte för finansieringens skull, vi är ju stora kunder utifrån 

transaktionsflöden och hela den biten. Men annars är vi ju centralt finansierade.” 
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Statliga myndigheter 

Respondenterna kunde inte se att några statliga myndigheter utöver Bolagsverket och 

Skatteverket har behov av att läsa dotterbolagets årsredovisning.  

 

Företag H  

Aktieägare 

Respondenten menar att deras enda aktieägare är moderbolaget i koncernen och påpekar 

att aktieägarna i moderbolaget därefter främst tittar på moderbolagets årsredovisning och 

inte på dotterbolagets årsrapport. Respondenten konstaterar att deras dotterbolag ingår 

som en del i moderns årsredovisning. 

 

Företagsledning och Anställda 

Internt i företaget får de anställda och företagsledningen ta del av de viktigaste 

nyckeltalen för respektive avdelning genom lättlästa månadsrapporter som enligt 

respondenten bidrar med mer detaljerad information. Där av läser de troligen inte 

årsredovisningen förutom VD:n som tittar igenom rapporten eftersom hen skriver under 

den, men inte i syftet att titta på nyckeltal såsom likviditet och soliditetsmått eftersom 

detta återfinns i månadsrapporterna och där av behöver de inte gå till årsredovisningen 

för att finna information om detta. Däremot konstaterar intervjupersonen att 

årsredovisningen kan vara ett bra dokument att gå tillbaka till eftersom det är ett samlat 

dokument som kan användas för att se vad som hänt tidigare år. På frågan gällande vilka 

intressenter som respondenten förmodade läser företagets årsredovisning svarade 

respondenten: “Jaa… inte en aning. Undra om det är någon annan än revisorn som läser 

den.” 

 

Kunder 

Vad gäller företagets kunder menar respondenten att det är modern som är deras kund. 

Intervjupersonen formulerar sig enligt citatet: “Det är ju [Moderbolagets namn], det är 

ju mamman. Det kan ju hända att det finns någon inom mamman som tittar på vår 

årsredovisning men då tittar dom nog hellre på dom månadsrapporter som vi lämnar ut… 

vi lämnar ju ut varje månad och speciella till kvartalet, halvårsskiftet och så vid 

bokslutet… speciella kommentarer och det är ju dom man tittar på… inte specifikt på 

årsredovisningen.” 

 

Leverantörer 

Företagets leverantörer utgörs i många fall av relativt små firmor enligt respondenten 

medan somliga kan vara lite större bolag. Respondenten tror inte att någon leverantör 

läser dotterbolagets årsredovisning men att de möjligtvis tittar på moderbolagets 

årsredovisning och respondenten påpekar att dotterbolaget ingår i moderns 

årsredovisning tillsammans med de resterande dotterbolagen i koncernen: 

 

”Jag tror att dom läser [moderns] årsredovisning… och där ingår vi som en liten kolumn 

tillsammans med andra bolag… inte som ett eget bolag… utan dom slår ihop.” 
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Konkurrenter 

Konkurrenterna till företaget är enligt respondenten möjligtvis intresserade av företagets 

årsredovisning om de vill se deras kostnader. Respondenten argumenterar samtidigt för 

att de troligtvis inte får ut speciellt mycket av att titta på årsredovisningen eftersom 

omsättningen och kostnaderna presenteras i klumpsummor och menar att konkurrenterna 

då snarare gör egna förfinade kalkyler istället för att titta på totalen. 

 

På frågan om respondenten själv brukar studera konkurrenters årsredovisningar är svaret 

kort och gott nej av anledningen att det inte är intressant. Vidare konstaterar 

intervjupersonen att konkurrenterna har en hel del annan verksamhet och att deras 

årsredovisningar där av inte genererar något vidare mervärde. 

 

Investerare och Banker 

Respondenten ser inga investerare som skulle ha intresse av att läsa deras årsredovisning. 

Om Företag H behöver låna pengar vänder de sig alltid till moderbolaget som därefter 

benämns som dotterbolagets bank. Av den anledningen ser respondenten inte att de har 

några andra potentiella investerare som är aktuella i frågan. 

 

Statliga myndigheter 

Respondenten kunde inte föreställa sig att någon statlig myndighet, utöver Skatteverket 

och Bolagsverket, läser företagets årsredovisning.  

 

5.5 Årsredovisningen i marknadsföringssyfte 

Företag A  

Företag A använder inte årsredovisningen som ett marknadsföringsverktyg utan 

rapporten existerar endast av legala skäl. Respondenten framhäver det faktum att 

rapportens syfte inte är att generera nya relationer eller affärer med omgivande 

intressenter. Däremot används hållbarhetsrapporterna som koncernen upprättar utöver 

årsredovisningen i marknadsföringssyfte för att informera närliggande omgivning och 

kunder om det ansvarstagande som företaget tar för miljön och sociala aspekter i 

verksamheten. Respondenten framhåller även vikten av hållbarhetsredovisningen som en 

del i att skapa nya kundrelationer. Även om årsredovisningen innehåller inslag av miljö 

aspekter så som utsläppsrättigheter är det främst hållbarhetsrapporten som efterfrågas av 

intressenterna: 

 

“Det finns ju vissa miljö… miljö… ja jag ska inte säga delar, men meningar i en 

årsredovisning också, utifrån det här med utsläppsrätt och som vi handlar och säljer med 

som är en hållbarhetsfråga i sak, man har en tydligt finansiell påverkan på vårt resultat 

också.” 
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Företag B 

Respondenten framhäver det faktum att de inte använder årsredovisningen som verktyg 

för att marknadsföra företaget och de fyller därefter inte rapporten med någon ytterligare 

information eller grafik. Istället bidrar rapporten med finansiell information för olika 

intressenter. Intervjupersonen menar att en anledning till varför de valt att inte använda 

årsredovisningen som ett marknadsföringsinstrument är eftersom deras intressenter 

endast efterfrågar information om deras resultat och finansiella ställning. Av den 

anledningen upplever företaget inget behov av att använda årsredovisningen som ett 

marknadsföringsinstrument.  

 

Anledningen till varför företaget anser att de inte behöver marknadsföra sig till någon 

bank är för att de anser att de redan har en bra relation till dessa vilket leder till att de 

redan är insatta i företagets situation. Respondenten uttryckte att: 

 

“Så vi känner att vi har en ganska nära och god kontakt med vår bank som gör att vi har 

inget behov av att marknadsföra oss till dom, dom känner oss ganska väl.”  

 

Företag C 

Företag C använder inte sin årsredovisning som ett marknadsföringsverktyg utan 

rapporten utformas och används för att tillfredsställa de lagstadgade krav som finns. 

Koncernens årsredovisning går först och Företag C utformar sin årsredovisning först efter 

att koncernen släppt sin, för att på så sätt inte inkludera information som inte koncernen 

gått ut med. Eftersom moderbolaget är börsnoterat anser respondenten att det finns en 

rädsla hos ägarna att information läcker ut och att moderbolaget då inte följer 

börsreglerna. En miljörapport upprättas för att ges till länsstyrelsen men detta är inget 

dokument som Företag C skyltar med.  

 

Företag D 

Respondenten i Företag D uttrycker att de inte använder sin årsredovisning i 

marknadsföringssyfte utan menar att detta är något som moderbolaget gör med sin 

årsredovisning. Respondenten uttrycker att det kan finnas möjligheter att sälja in 

produkter via årsredovisningar men att de själva använder annat informations- och 

reklammaterial för det: 

 

“Visst kan man se årsredovisningen som en möjlighet att sälja in sina produkter men 

oftast är det en ganska begränsad skara som läser en årsredovisning och oftast är det 

sådana som redan är intresserade av bolaget. Det finns ju kanske inte lika mycket 

material som det finns i annat informationsmaterial och reklammaterial vad gäller själva 

produkterna utan det är mer om firman i stort. Men visst det kan finnas ett värde i det, 

det kan det helt klart göra.” 

 

Företag E 

Företag E använder inte sin årsredovisning i marknadsföringssyfte men menar att de kan 

använda årsredovisningen vid möte med leverantörer, externa investerare och banker för 

att visa att de är ett tryggt bolag att samarbeta med och investera i. 
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Företag F 

Respondenten framhåller att om de varit ett fristående bolag hade de förmodligen lagt ner 

mer tid och pengar på utformningen av sin årsredovisning eftersom rapporten då skulle 

användas mer frekvent i dessa sammanhang. Företag F behöver inte låna pengar från 

banker och kreditinstitut eller locka aktieägare och det gör att deras årsredovisning inte 

används i marknadsföringssyfte: 

 

“Om vi hade varit helt fristående aktiebolag så skulle vi lagt ner betydligt mer arbete på 

årsredovisningen, och inte på siffermaterialet men allt det där runt omkring. För det här 

är ju något som man måste ta fram och som är väsentligt och viktigt och specifikt om det 

är så att man behöver gå till kreditinstitut och banker för att kunna låna pengar och verka 

trovärdig, så är ju årsredovisningen viktig att kunna visa upp.” 

 

Företag G 

Företag G använder inte sin årsredovisning som ett marknadsföringsverktyg utan 

rapporten används för att visa på ett stabilt bolag som har ordning och reda. Företaget 

backas upp av en stark moder som vill locka kunder och investerare varefter moderns 

årsredovisning blir viktigare i marknadsföringssyfte:  

 

“Det är kommunikation till aktieägare, som vilket annat börsbolags årsredovisning som 

helst. Allting kokar ihop i hur bra det går för [moderbolagets namn], visar dom bra siffror 

då har ju vi underifrån byggt upp en bra bas till våra investerare eller ägare att tro på 

oss i framtiden. Så allting som syns via dom gagnar oss kan man säga. Men om vi bara 

pratar om vår egen så då är det inte nått marknadsföringssyfte. Men det är klar att i alla 

förhandlingar är [moderbolagets namn] med, det är dom vi visar upp. Det är ju inte oss 

själva. Det är dom som backar i många frågor, är med och godkänner, stöttar. Dom är 

stora och stabila.” 

 

Företag H 

I frågan för hur respondenten ser på årsredovisningen som ett marknadsföringsverktyg 

svarade respondenten att de inte behöver någon marknadsföring på det planet till skillnad 

från modern som använder sin årsredovisning i marknadsföringssyfte. 
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6. ANALYS 

I detta kapitel har vi analyserat vårt resultat från empirin med utgångspunkt i vår 

teoretiska referensram. Vidare analyserar vi resultatet och återkopplar till teorikapitlet 

för att komma till insikt om hur intressenterna påverkar utformningen och användningen 

av årsredovisningen i marknadsföringssyfte för att på så sätt generera nya teorier i 

ämnet.  Kapitlet struktureras upp utifrån studiens delsyften och avslutas med en 

sammanfattning av våra viktigaste insikter från analysen.  

 

6.1 Analysens premisser 

Vår förförståelse inom ämnet påverkade vår analys eftersom vi hade kunskap inom 

ämnets olika delar sedan tidigare med tanke på vår utbildning och tidigare erfarenheter. 

Detta har gett avtryck i vårt sätt att uppfatta och tolka olika meningar, kontext och 

påståenden. Utan denna förförståelse ansåg vi att risken var större att vi inte hade förstått 

respondenterna lika väl och därefter gått miste om viktig information från intervjuerna. 

Förförståelsen underlättade för oss att hänga med i resonemangen och koppla ihop olika 

delar av ämnet. Vidare hade vi även möjlighet att ställa relevanta följdfrågor under 

intervjuerna vilka sedan kom till användning i analysen för att förstärka eller förtydliga 

påståenden. På så vis präglades analysen i viss utsträckning av våra tidigare kunskaper 

och vi försökte ta tillvara på denna förförståelse för att bidra med en representativ tolkning 

av respondenternas uppfattning av verkligheten. 

 

6.2 Delsyfte 1: Att undersöka vilka intressenter som 

icke börsnoterade företag förmodar läser deras 

årsredovisning. 
 

Aktieägare 

Under intervjuerna framgick det att samtliga företag förutom Företag E ägs till 100 % av 

moderbolaget i koncernen och har därmed inga externa aktieägare. De flesta respondenter 

trodde inte att aktieägarna läser årsredovisningen i dess ursprungliga form. Eftersom de 

flesta dotterbolagen i studien ägs av moderbolagen i koncernen är aktieägarna i 

moderbolaget indirekt ägare till dotterbolagen. När respondenterna diskuterade 

aktieägarna till dotterbolagen syftade de följaktligen på aktieägarna i moderbolaget. I 

somliga fall, som till exempel i Företag A, C och G skrivs inte rapporten på engelska trots 

att moderbolaget är beläget utomlands. Respondenterna i Företag G berättade att ägarna 

istället får rapporten presenterad för sig och respondenten i Företag C uttryckte att: ”det 

betyder ingenting, det är något dom skriver på bara. Vi gör den inte ens på engelska.”. 

Vår tolkning var emellertid att samtliga ägare tar del av informationen om företagens 

finansiella ställning på andra sätt än genom årsredovisningen vilket vanligtvis sker 

internt. Årsredovisningen i sig röner följaktligen inget större intresse hos aktieägarna, den 

finansiella informationen har de redan under hård bevakning. Företag E har ett fåtal 

externa aktieägare som respondenten trodde läste årsredovisningen på regelbunden basis 

för att på så sätt försäkra sig om potentiell avkastning. Enligt Ax et al. (2009, s. 26) bidrar 

aktieägare med kapital till företaget med förhoppningen att få ta del av belöningar från 
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företaget i from av utdelning och avkastning. Trots att Företag E inte är börsnoterade och 

därigenom inte säljer sina aktier på en reglerad marknad, vilket framgår i 8 §, kap. 1 i 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), kan de enligt 7 §, kap 1 i Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) trots detta ha externa aktieägare så länge dessa inte överskrider 200 personer. 

Dessa externa aktieägare är inte verksamma i företaget och är där av inte är insatta i den 

dagliga verksamheten och efterfrågar på så vis information om hur bolaget styrs vilket 

leder till att dessa aktörer troligtvis läser dotterbolagets årsredovisning och därigenom 

baserar sina ekonomiska beslut på informationen som framgår i rapporten. Vi kunde se 

en likhet med vad Sundgren et al. (2013, s. 22) nämner om att aktieägarna i börsnoterade 

bolag vill ha insikt i verksamheten och hur den sköts. Vi tolkade det som att detta även 

gäller för de externa aktieägarna i icke börsnoterade bolag som inte är verksamma i 

bolaget och som av den anledningen läser årsredovisningen för att finna information om 

hur resurser används och företaget styrs. Till skillnad från Bernardi (2002, s. 614) som 

fann att årsredovisningen används för att visa upp företaget för aktieägarna och 

allmänheten har vi funnit att de icke börsnoterade dotterbolagen i vår studie inte använder 

rapporten för att visa upp företaget för externa aktieägarna och allmänheten.  

 

Kunder 

Under intervjuerna framgick det att ingen respondent, förutom respondenterna i Företag 

G, tror att kunderna tittar på företagets årsredovisning. Kunderna kan istället ta reda på 

de finansiella uppgifterna som de är ute efter genom att göra en kreditbedömning av 

företaget. Respondenten i Företag B uttryckte sig på detta sätt: “vi vet ju att våra kunder 

och leverantörer, dom vänder sig ju till dom som gör kreditbedömningar för att få en 

uppdaterad ekonomisk status.” Vidare framgick under intervjun med respondenten i 

Företag B att kunderna inte tittar på årsredovisningen och att: “dom är inte lika nervösa... 

dom får ju varor…”. Respondenten i Företag D menade att kunderna inte tittar i 

dotterbolagets årsredovisning utan istället går till koncernredovisningen för att söka 

finansiell information. I likhet med Sundgren et al. (2013, s. 22) fann vi att 

informationsbehovet kan skilja sig åt mellan olika intressenter beroende på deras relation 

till företaget. Vi tolkade det som att dotterbolag som ingår i en större koncern kan luta sig 

mot modern gällande den finansiella säkerhet som företaget kan ge sina kunder. Vår 

uppfattning var därför att det är viktigare att moderns årsredovisning och 

koncernredovisningen utformas på ett lockande sätt för att trygga kunder och bidra med 

den information som de tror att intressenterna efterfrågar.  

 

Respondenterna i vår studie trodde generellt inte att kunderna läser dotterbolagens 

årsredovisningar men att de i vissa fall har informationsbehov som tillgodoses med 

moderbolagets årsredovisning. Detta stämmer överens med Healy och Palepu (2001, s. 

407-408) som fann att årsredovisningen är till för att mätta intressenternas 

informationsbehov. Vidare framgick det under intervjusamtalen att företagen inte 

använder sina årsredovisningar i marknadsföringssyfte. Respondenten i Företag A 

uttryckte: ”i och med att den ser ut som den gör” vilket syftar till att deras rapport endast 

innehåller den nödvändigaste finansiella informationen som måste ingå enligt lagkravet. 

Detta trodde vi kan bidra till att företagen inte tror att kunderna läser företagets 

årsredovisning. Kunderna har inget att hämta i årsredovisningen som de inte kan hämta 

på enklare sätt, vilket gör att de hellre vänder sig till kreditbedömmare. Vad gäller de 

varor eller tjänster som företagen i vår studie erbjuder sina kunder använder sig företagen 

av annat material och kommunikationskanaler för att sälja in sina produkter. Att locka 

kunder genom marknadsföring i årsredovisningen kan vara svårt och respondenten i 
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Företag D konstaterar: “oftast är det en ganska begränsad skara som läser en 

årsredovisning”. Ett företag, Företag G, har kunder som läser deras årsredovisning på 

regelbunden basis varav den största kunden även anlitar revisorer att revidera delar av 

Företag Gs årsredovisning årligen. Dessa kunder utgörs av myndigheter varav 

respondenterna trodde att det är ett skallkrav för dem att läsa årsredovisningarna innan de 

skriver kontrakt. Årsredovisningen är därmed inte ett verktyg som används för att sälja in 

deras produkter till kunderna utan snarare en del i upphandlingsförfarandet som företaget 

måste uppfylla: “vi säljer ju inte på den, det är mer en bekräftelse på att det är inget tok 

med oss.”. Holden och O’Toole (2004, s. 1066) påpekade att kommunikation är en viktig 

byggsten i relationsskapandet mellan företaget och omgivningen samtidigt som Kotler et 

al. (2011, s. 379) betonade vikten av integrerad marknadskommunikation. Vi tolkade det 

som att respondenterna i vår studie inte ser årsredovisningen som ett verktyg för att 

kommunicera med kunder eftersom de inte förmodar att kunderna läser årsredovisningen.  

 

Leverantörer 

Vi tolkade det som att leverantörer läser och fattar finansiella beslut baserat på 

dotterbolagets årsredovisning. Respondenten i Företag A har noterat att moderbolaget i 

koncernen emellanåt får gå in och förklara för dotterbolagets leverantörer hur koncernens 

finansiella situation ser ut. Detta för att försäkra leverantören om att dotterbolaget 

kommer kunna betala för de varor och tjänster som levereras. Respondenten konstaterade 

att dessa situationer främst uppstår när leverantören inte har kunskap om hur en 

koncernstruktur fungerar och intervjupersonen uttryckte sig på detta sätt: “Kan i vissa 

lägen liksom signalera tveksamhet att leverera till oss.”. Arvidsson (2011, s, 292-293) 

konstaterade att somliga företag inkluderar icke finansiell information i årsredovisningen 

som komplement till de finansiella uppgifterna för att underlätta intressenters förståelse 

för informationen i rapporten. Vi tolkade det som att leverantörerna inte alltid har den 

kunskap som behövs om årsredovisningens innehåll och koncernstrukturen för att förstå 

bolagets ekonomiska situation men att företagen trots denna vetskap inte förtydligar 

innehållet med icke finansiell information för att på så sätt underlätta förståelsen.  

 

De leverantörer som respondenten i Företag E trodde läser deras årsredovisning är de som 

utför stora jobb och som ofta är i samarbete med företaget. Samma sak gäller för Företag 

G där respondenterna ansåg att de leverantörer som har kontrakt som löper under flera år 

och som innefattar affärer som rör sig om ett tiotal miljoner kronor läser dotterbolagets 

årsredovisning. Respondenterna uttryckte att: “Går man över den gränsen borde dom ha 

den kollen.”. Vi tolkade det som att dessa företag i studien anser att de leverantörer som 

är intressenter av dotterbolagens årsredovisningar är de som har kontrakt med företagen 

som sträcker sig över en längre period där det rör sig om transaktioner med stora summor 

pengar. Enligt Hult et al. (2011, s. 62) är leverantörer en av sex intressenter som har mest 

påverkan på marknadsrelationer. Vi tolkade det som att de stora leverantörerna som 

företagen anlitar är de som anses vara de som företagen skapar relationer till och att dessa 

leverantörer därmed anses vara intresserade av företagets finansiella information för att 

säkerställa denna relation en lång tid framöver. Respondenten i Företag C trodde att de 

leverantörer som har stora kontrakt med företaget är intresserade av den finansiella 

ställningen hos bolaget men noterade att dessa leverantörer får tag på denna information 

på annat sätt och behöver således inte läsa deras årsredovisning, exempelvis via hemsidor 

på Internet. I de företag där leverantörerna inte anses läsa årsredovisningen tror 

respondenterna att leverantörerna utför kreditbedömningar för att på så sätt säkra 

dotterbolagets betalningsförmåga. Respondenten i Företag F uttrycker: “det är nog så att 
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vi är mer intresserade av leverantören, dess förmåga, än vad leverantören är av oss.”. 

Respondenten påpekade vidare att: “Om den tar på sig en stor leverans, då lägger vi ner 

stort jobb på att granska leverantören att han fullföljer sitt uppdrag”. Vi tolkade det som 

att respondenterna ansåg att leverantörerna inte är de som behöver vara oroliga i somliga 

situationer utan att det snarare är företagen som vill hålla sig uppdaterade om 

leverantörens status. Dessa situationer uppstår när företagen är större än leverantörerna 

och då företagen anser att de har mycket att förlora om leveransen skulle misslyckas eller 

till följd av att leverantören inte lever upp till de kontrakterade kraven vilket i sin tur kan 

resultera i utebliven produktion för företaget vid misslyckade leveranser. Vidare tolkade 

vi det som att företagen i vår studie har en stabil moder bakom sig vilket vissa 

respondenter anser innebär att leverantörerna kan känna sig trygga med dotterbolagets 

ekonomiska situation och att leverantörerna istället läser moderns årsredovisning 

vilket respondenten i Företag H konstaterade: “Jag tror att dom läser [moderbolagets] 

årsredovisning.”. 

 

Investerare 

Sundgren et al. (2013, s. 28) argumenterade för att investerare söker säkerhet i företags 

årsredovisning för att utvärdera sina möjligheter att få avkastning på investerat kapital. 

De flesta respondenterna i vår studie ansåg inte att företagen hade några investerare utöver 

de som ingår i gruppen aktieägare. Däremot framgick det under intervjun med 

respondenten i Företag E att företaget i fråga ibland ingick samarbeten med entreprenörer 

där: “dom står för en viss del och vi står för en viss del”. Respondenten förmodade att 

potentiella investerare i form av produktutvecklare läser dotterbolagets årsredovisning för 

att ta välgrundade beslut gällande om de ska investera resurser i from av utrustning, tid 

och pengar i företaget. I övrigt ansåg inga andra respondenter i studien att det finns några 

investerare som intresserar sig av företagen eller dess årsredovisning vilket vi tolkade 

som att de inte tänker på produktutvecklare som potentiella investerare eller av 

anledningen att de inte har några sådana relationer. 

 

Företagsledning 

Ax et al. (2009, s. 26) berättade om de olika bidrag och belöningar som intressenter bidrar 

med och förväntar sig i relation till företaget. Det framgick att företagsledningen bidrar 

med arbete och förväntar sig lön, status, prestige och makt i gengäld. I vår studie är 

företagsledningen verksam i företagen och därför ansåg respondenterna att dessa redan är 

väl insatta i företagens ekonomiska situation och behöver därför inte läsa 

årsredovisningen för att inhämta denna kunskap. Respondenten i Företag G sade: “Så jag 

tror inte vi kan syna alla i vår företagsledning på att dom kan årsredovisningen eller att 

dom har läst den.”. Företagsledningen i de företag vi har pratat med tar åt sig den 

finansiella informationen på annat sätt, via kvartals- och månadsrapporter och har hård 

kontroll på utvecklingen inom företaget men det påpekades att årsredovisningen inte är 

ett instrument som används för den operativa verksamheten. Internt i koncernen sker 

rapportering om bolagens ekonomiska ställning och andra uppdateringar regelbundet 

inom företagen och till moderbolagen. Respondenterna i Företag G tillägger att: “dom 

uppsjungna men inte i årsredovisningsformat.”. Vi tolkade det som att respondenterna 

inte tror att företagsledningen läser årsredovisningen på grund av all intern rapportering 

som sker inom bolagen. Årsredovisningen i sin färdiga form bidrar inte till någon 

ytterligare kunskap om företagets finansiella ställning som företagsledningen inte redan 
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besitter. Den interna rapporteringen är mer omfattande och detaljerad än informationen 

som framgår i årsredovisningen.  

 

Anställda 

Anställda är en intressent som respondenterna inte anser läser dotterbolagens 

årsredovisningar. De anställda benämns i studien som de individer som tittar på 

årsredovisningen i privat syfte, för att försäkra sig om att företaget går bra och på så sätt 

känna sig tryggare med sin anställning. Respondenterna berättade att de anställda får 

kontinuerliga uppdateringar om företagets ställning genom informationsträffar varje 

månad eller kvartalsvis. Respondenten i Företag C berättade även att de inte lämnar ut 

årsredovisningen till sina anställda, vare sig på papper eller via intranätet, eftersom 

moderbolaget är restriktiv med vilken information de vill går ut med. De anställda får ta 

del av informationen på annat sätt: “Vi har ju en del VD- infoträffar och arbetsplatsträffar 

men det är ingenting vi lämnar ut utan vi berättar då om hur läget är.“. Detta resultat 

skiljer sig ifrån det som Pashalian och Crissy (1950, s. 248) poängterade om att 

årsredovisningen var ett av de viktigaste kommunikationsmedlen mellan företagsledning, 

aktieägare, anställda och omvärlden. Författarna gjorde sin studie år 1950 och vi anser 

därför att mycket har hänt sedan dess med tanke på att kommunikationsmöjligheterna 

blivit fler och mer utvecklade. Vi tolkade respondenternas svar som att de anställda är 

intresserade av hur det går för företaget men att årsredovisningen inte är det medel som 

används för att förmedla detta. Under intervjun med Företag G framgick det att 

respondenterna antog att de anställda som behöver rapporten i sitt arbete läser den, till 

exempel de som jobbar med ekonomi eller med pågående projekt. Detta framkom även 

under intervjun med respondenten i Företag D som menade att årsredovisningen ibland 

används för att se tillbaka i tiden och jämföra tidigare resultat och personalomsättning. 

Vår uppfattning är att det finns anställda på företaget som läser rapporten men att dessa 

inte läser rapporten i privat syfte utan som ett verktyg i sitt jobb. Enligt Kotler och Keller 

(2009, s. 667) går den interna marknadsföringen ut på att kommunicera företagets mål, 

vision och strategi till företagets anställda. Vidare tolkade vi resultatet som att 

årsredovisningen inte är ett verktyg i den interna marknadsföringen för de företag som 

ingått i vår studie, trots att det finns vissa anställda som läser den.  

 

Banker 

De företag som ingått i vår studie var alla dotterbolag i en större koncern och finansieras 

därefter av sin moder. För två företag, Företag B och E, finansieras verksamheten även 

genom extern finansiering via banker. Sundgren et al (2013, s. 28) menar att banker 

använder informationen i företagens årsredovisning för säkerställa återbetalning och 

avkastning på investerat material. Intervjupersonen i Företag B ansåg att de har en god 

relation med sin bank och att banken känner dem väl. Det framgår även under intervjun 

att banken får ta del av deras månadsrapportering och även deras årsbokslut. Vidare 

trodde respondenten att banken läser deras årsredovisning för att hålla sig uppdaterad om 

deras ekonomiska situation. Vi tolkade det som att banken vill säkerställa att företaget 

kan återbetala lånen. Även Företag E kan vända sig till banken för att söka extern 

finansiering i form av lån och i dessa situationer visar företaget upp sin årsredovisning 

även om den inte är det första som visas. Respondenten uttryckte att årsredovisningen 

som dokument inte är: “på Prio 1-listan när vi kontaktar våra intressenter i form av 

leverantörer och banker”. I Företag G finansieras bolaget uteslutande av modern och tar 

därför inte lån av någon bank. Respondenterna berättar att de ändå har en relation med 
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sin bank och att de: “är ju stora kunder” eftersom de utför många och stora transaktioner 

via dem. Som en del i att bibehålla den goda relationen till banken åker individer från 

dotterbolaget årligen till banken för att presentera sitt resultat. Respondenterna var för 

övrigt övertygade om att deras bank läser årsredovisningen.  

 

Konkurrenter 

I denna studie valde vi att inkludera konkurrenter som en intressent vilket skiljde sig från 

vad Ax et al. (2009, s. 26) argumenterade för. Författarna ansåg inte att konkurrenter kan 

ses som en intressent eftersom de inte bidrar till eller belönas av företaget. Vi ansåg 

emellertid att konkurrenter kan intressera sig av informationen i företagens 

årsredovisningar eftersom de vill hålla sig uppdaterade om vilka aktiviteter andra företag 

engagerar sig i för att sedan ta strategiska beslut utifrån detta och på så vis bibehålla en 

konkurrenskraftig position på marknaden. Utöver statliga myndigheter var konkurrenter 

den grupp intressenter som flest respondenter i studien förmodade läser företagens 

årsredovisningar. Från intervjuerna tolkade vi respondenternas svar som att 

utgångspunkten till varför de tror att konkurrenterna läser deras årsredovisning är på 

grund av att de läser sina konkurrenters årsrapporter för att hålla sig uppdaterade om 

situationen på marknaden. Under intervjun med respondenten i Företag A framgick det 

att respondenten trodde att konkurrenterna läser deras årsredovisning: “på samma sätt 

som jag sitter och läser deras”. I de företag där respondenterna inte trodde att 

konkurrenterna läser deras årsredovisning är en anledning till denna ståndpunkt att 

konkurrenterna befinner sig i andra världsdelar än bolaget och därmed inte har samma 

möjlighet att få tag på årsredovisningen samt att rapporten är skriven på svenska. Det 

framgick även under intervjuerna att respondenterna trodde att konkurrenterna hellre läser 

koncernredovisningen eftersom den bidrar med en tydligare helhetsbild av den totala 

ekonomiska situationen. Vidare kunde vi urskilja att de respondenter som förmodade att 

deras konkurrenter läser företagens årsredovisningar ansåg att det finns användbar 

information för konkurrenterna att inhämta från årsrapporten och att rapporten kan 

inkludera sådan information som företaget hade föredragit att behålla internt och inte 

avslöja för externa aktörer. Respondenten i Företag A uttrycker: ”Jag ska inte säga döljer 

för det är inte dölja det handlar om, men vad man egentligen berättar så lite som möjligt 

om.”. Vi tolkade det som att företagen är medvetna om att de, som konkurrerande företag, 

läser varandras årsredovisningar och att de individer på företagen som studerar 

konkurrenternas årsredovisningar är kunniga inom området för redovisning. Vi tolkade 

respondenterna som att denna kunskap bidrar till att de där av är kritiska till vad som 

framgår i konkurrentens årsredovisning och inte litar på det som framgår i rapporten till 

fullo. De kan troligtvis även utläsa mer information ur uppgifterna i rapporten än 

företagen önskar.  

 

Statliga myndigheter 

Samtliga respondenter i vår studie påpekar att statliga myndigheterna såsom Bolagsverket 

och Skatteverket läser företagens årsredovisningar. Samtliga respondenter i studien 

konstaterar även att syftet med deras årsredovisning är att uppfylla de lagstadgade krav 

som ställs på utformningen och användningen av rapporten, vilket gör att företagen är 

skyldiga att skicka in sina årsredovisningar till tidigare nämnda myndigheter. Detta 

resultat styrks av Banerjee et al. (2003, s. 109) som menar att statliga myndigheter har 

påverkan på företag genom lagar och regler. Vi menar att respondenterna ser de statliga 
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myndigheterna som intressenter av årsredovisningen baserat på det faktum att företagen 

är skyldiga att skicka in dessa samt för att myndigheterna söker underlag till ekonomiska 

beslut i årsrapporten. Skatteverket baserar sina ekonomiska beslut gällande vilken skatt 

företaget är ålagt att betala utifrån den finansiella informationen som framgår i 

årsredovisningen. I enlighet med Ax et al. (2009, s. 26) bidrar företag med skatter och 

avgifter till statliga myndigheter som i sin tur skapar en infrastruktur och tillhandahåller 

utbildningar som möjliggör för företagen att anställa kunnig personal.  

 

 

6.2.1 Sammanfattning av Delsyfte 1 

 

Nedan redovisas en sammanfattning av företagens förmodade intressenter av dess 

årsredovisning (se Tabell 5). 

 

Tabell 1. Företagens förmodade intressenter av deras årsredovisning 

 

6.3 Delsyfte 2: Att studera hur icke börsnoterade 

företag tar hänsyn till intressenterna vid utformningen 

och användningen av årsredovisningen. 

6.3.1 Lagkrav  

Genom att studera företagens årsredovisningar från tidigare år kunde vi redan innan 

intervjuerna ägde rum konstatera att företagen utformade sina årsredovisningar med de 

uppgifter som lagen kräver och där av inkluderades ingen ytterligare information om 

företaget och eller dess verksamhet. Årsredovisningen innebär enligt Bernardi (2002, s. 

614) en möjlighet för företaget att visa upp sin verksamhet för omgivningen. Vi tolkade 

utformningen av årsredovisningarna som att företagen inte väljer att visa upp sina 

verksamheter genom de finansiella rapporterna. Under intervjuerna bekräftades detta 

ytterligare då samtliga respondenter ansåg att syftet med deras årsredovisningar var att 

uppfylla de lagkrav som finns och att rapporten uteslutande innehöll den information som 

lagen kräver ska ingå i rapporten vilket utgörs av de finansiella uppgifterna. Beattie (2005, 

s. 103) påpekar att den finansiella delen, med andra ord den lagstadgade delen, i 
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årsredovisningen är omgivningens främsta intresse men att det även blivit vanligare att 

börsnoterade företag fyller årsredovisningen med bilder, annan grafik och berättande text 

om företaget som komplement till den lagstadgade informationen. Vi tolkade det som att 

de företag i vår studie anser att den finansiella delen av årsredovisningen är den som röner 

intresse hos omgivningen.  

 

Under studiens gång har det framkommit att somliga företag hade valt att upprätta en 

årsredovisning även om det inte funnits något lagkrav på detta. Respondenterna menade 

att årsredovisningen är ett dokument som sammanfattar företagets finansiella ställning 

vid räkenskapsårets slut och som bidrar med värdefull information till de intressenter som 

efterfrågar informationen. Vidare påpekade respondenterna att denna sammanställning av 

resultatet tryggar omgivningen och försäkrar dem om deras ekonomiska status och 

fortlevnad och används för att bibehålla relationer till olika intressenter. Företagen är 

emellertid fria att utforma rapporten med önskvärt innehåll utöver den lagstadgade 

informationen som måste inkluderas (White & Hanson, 2002, s. 291) och det har visat sig 

att somliga företag anlitar utomstående aktörer för att hjälpa dem med utformningen och 

designen av årsrapporten (Lee, 1994, s. 223; Marino, 1995, s. 46; McKinstry, 1996, s. 

90). Vi tolkar det som att respondenterna anser att ytterligare information eller annan 

utformning inte är nödvändig då den finansiella informationen är tillräcklig för att trygga 

de intressenter som efterfrågar informationen. 

 

Andra respondenter i studien menade att intressenterna kan få tag i den finansiella 

informationen på annat håll, utan att behöva läsa årsredovisningen. Där av konstaterade 

dessa respondenter att lagkravet är den enda anledningen till varför de upprättar en 

årsredovisning och om så var fallet att lagkravet avlägsnades skulle de inte upprätta ett 

sådant dokument frivilligt eftersom den interna rapporteringen som utgörs av bland annat 

månadsrapporter i många fall kan anses vara mer utförlig och uppfyller det 

informationsbehov som finns hos interna individer i företaget såsom ägare och 

företagsledning.   

 

Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla en resultaträkning, balansräkning, 

förvaltningsberättelse, noter och kassaflödesanalys för stora företag enligt 1 §, kap. 2 i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Samtliga respondenter i studien konstaterade att 

de fyller rapporten med den information som lagen kräver och inget mer därtill. 

Respondenterna i Företag G uttryckte att: “Vi har inga ambitioner att skriva ett enda ord 

mer än vi behöver.”, likaså uttryckte respondenten i Företag H: “Det finns egentligen 

ingen anledning för oss att göra ett stort dokument”. Där av utformas årsredovisningen 

med den lagstadgade informationen och inget av företagen i studien fyller den externa 

redovisningen med frivillig information som komplement eller tillägg utöver det lagen 

kräver. Respondenten i Företag A uttryckte: “Känslan är många gånger att vi har 

någonstans laddat ner samma mall” och vi har förstått att företagen ser att deras 

konkurrenter utformar sina årsredovisningar på samma sätt som dotterbolagen i studien. 

Företagen i vår studie anlitar någon av de större revisionsbyråerna som utgörs av ungefär 

fem byråer. Revisorerna förser företagen med en mall för hur de ska utforma och 

framställa den lagstadgade finansiella informationen i årsredovisningen. Eftersom 

företagen tillämpade antingen K3- eller K4-regelverket förmodade vi att mallarna som de 

följde såg relativt lika ut och att företagen av den anledningen utformade den finansiella 

delen i rapporten på ett liknande sätt. 
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6.3.2 Mervärde 

Utformningsmässigt är årsredovisningarna hos samtliga företag i vår studie svartvit utan 

bilder eller annan utfyllnad utöver det som skall ingår enligt lag. Respondenten i Företag 

D påpekade att en anledning till detta var att: “man just för dottern kanske inte ansett att 

det funnits något värde med att lägga ner tid och pengar att göra dom här 

fyrfärgstrycken”. Flera respondenter i vår studie påpekade det faktum att de inte ser något 

mervärde i att lägga ytterligare resurser i form av tid och pengar på att utforma 

årsredovisningen med information och uppgifter om företaget och dess verksamhet utöver 

den lagstadgade informationen. Respondenten i Företag B uttryckte det: “hur mycket tid 

och pengar ska vi satsa på årsredovisningen när vi faktiskt inte ser det här 

marknadsföringsmässiga mervärdet.”. Sundgren et al. (2013, s. 21) menar att olika 

intressenter tar ekonomiska beslut utifrån informationen i årsredovisningen. Vi tolkade 

det som att företagen anser att sådan frivillig utformning i form av bilder, annan grafik 

och berättande text inte skulle påverka intressenternas ekonomiska beslut som de tar i 

relation till företaget. De upplever inte att omgivningen efterfrågar eller påverkas av 

någon sådan utformning och där av finns inget behov att mätta vilket leder till att något 

marknadsförinsmässigt mervärde inte föreligger i en sådan satsning.  

 

Ditlevsen (2012, s. 391), Goodman (1980, s. 23) och Beiswinger (1979, s. 62-63) 

argumenterar för att börsnoterade bolags årsredovisningar kan ses som ett 

marknadsföringsverktyg som används för att kommunicera med omgivningen. 

Respondenterna i vår studie anser att börsnoterade bolags årsredovisning ämnar att locka 

nya aktieägare vilket respondenterna i Företag G styrkte: “Det är kommunikation till 

aktieägare, som vilket annat börsbolags årsredovisning som helst.”. Samtliga 

respondenter i studien tycks vara överens om att börsnoterade företags version av 

årsredovisningen är, som respondenten i Företag D konstaterar, en: “populärversion, den 

som många stora börsnoterade företag har i dagsläget.”. Vi tolkade det som att synen på 

årsredovisningen som ett marknadsföringsverktyg skiljer sig åt mellan börsnoterade och 

icke börsnoterade bolag.  

 

6.3.3 Moderbolag 

Vidare konstaterar flera av respondenterna att det är koncernredovisningen som är den 

viktigaste rapporten som ges ut eftersom denna återger en helhetsbild av koncernens 

sammanställda ställning och det ligger där av i de flesta aktörers intresse att ta del av 

denna information. Moderbolagen agerar likt en moder och stöttar sina döttrar. 

Intervjupersonerna i Företag G menar på att: “Det är dom som backar i många frågor, är 

med och godkänner, stöttar. Dom är stora och stabila.” Varvid koncernredovisningen är 

den rapport som släpps först och den som används som hjälpmedel av somliga företag i 

studien för att kontrollera att ingen information utöver det som framgår i 

koncernredovisningen inkluderas i dotterbolagens årsredovisningar. Respondenten i 

Företag A konstaterar att de vill: “berätta så lite som möjligt för att vår ägare vill inte att 

vi ska berätta något i vår årsredovisning som inte dom berättar i sin årsredovisning”. 

Andra företag i vår studie har en manual som koncernen upprättat över 

redovisningsprinciper att följa. Oavsett vilken strategi företagen utgår ifrån när de väljer 

vad som skall inkluderas eller exkluderas i årsredovisningen är samtliga respondenter 

överens om att de vill inkludera så lite information som möjligt, eller som respondenten 

i Företag C uttalade sig: “hålla ner informationen till ett minimum”. Samtliga företag 

utom Företag D tror att konkurrenterna läser deras årsredovisningar. Respondenten i 
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Företag A trodde att företagets årsredovisning läses: “av framför allt av konkurrerande 

företag i samma situation som vi, i samma bransch som vi, på samma sätt som jag sitter 

och läser deras, i många fall exakt liknande årsredovisningar.”.  

 

6.3.4 Informationsspridning 

Under intervjuerna konstaterades det att företagen är medvetna om att deras konkurrenter 

läser årsredovisningen påverkar vilken information företagen väljer att inkludera i sina 

årsredovisningar. Som respondenten i Företag C konstaterar: “det är också en anledning 

till att vi inte vill ge så mycket information, mer än nödvändigt, i vår årsredovisning”. Vi 

kunde med den informationen göra antagandet att detta är en anledning till varför de vill 

vara så sparsamma med informationen om företagets status som möjligt. Detta för att inte 

ge konkurrenterna för god insikt i företaget och dess ställning. Under intervjuerna 

påpekade respondenterna att deras konkurrenter inom samma bransch som inte heller är 

börsnoterade upprättar och utformar sina årsredovisningar på samma sätt som företagen 

själva vilket är utan bilder, grafik och ytterligare information. Respondenten i Företag F 

understryker att de: “vill inte släppa ut för mycket information, inte mer än vad dom 

släpper ut, konkurrenterna”. I enlighet med Cole et al. (2012, s. 9) konstaterade vi att 

konkurrenterna till börsnoterade aktiebolag är intresserade av företagens finansiella 

information och vi kunde utöver det konstatera att detta även är fallet för icke 

börsnoterade dotterbolag. Konkurrenterna påverkar utformningen av årsredovisningen på 

så sätt att företagen vill hålla nere informationen till ett minimum. Användningen 

påverkas också i den utsträckningen att årsredovisningen inte finns att hämta på 

företagens hemsida utan finns tillgängliga att beställa från sidor på Internet eller 

Bolagsverket. Som respondenten i Företag A uttryckte: “Den finns tillgänglig och är ju 

som en offentlig handling och vem som helst kan ju beställa vår årsredovisning och titta 

på den”. Koncernen som Företag C ingår i är väldigt restriktiva med den information 

företaget får gå ut med, det har medfört att årsredovisningen numera inte finns tillgänglig 

på deras intranät: “Tidigare så hade vi ju som liksom upplagt på intranätet med resultat 

och sådant men det har vi nu begränsat.”. Orsaken till den restriktiva hållningen med den 

information som släpps trodde respondenten beror på börsreglerna som moderbolaget 

måste följa. 

 

En annan anledning till att moderbolagen inte vill att dotterbolagen skall inkludera mer 

än nödvändigt i sina årsredovisningar ansåg vi beror på att moderbolagen är börsnoterade. 

Enligt Lagen (2007:528) om Värdepappersmarknaden måste börsnoterade bolaget 

förhålla sig till vissa lagar och regler gällande informationsspridning till allmänheten. I 

intervjun med respondenten i Företag C framgick det att moderbolaget är restriktiv med 

vilken information som dotterbolaget får gå ut med i sin årsredovisning och respondenter 

tror att: “Den rädslan baseras egentligen utifrån börsreglerna.”. Utifrån detta kunde vi 

konstatera att det faktum att moderbolaget är noterad på en reglerad marknad påverkar 

hur utförligt dotterbolaget kan kommunicera sin finansiella status till allmänheten och vi 

tolkade det som att moderbolagen därför väljer att reglera utformningen på dotterbolagens 

årsredovisningar för att inte riskera att bryta mot de börsregler som de är ålagda att följa. 

Dotterbolagen studerar således koncernredovisningen för att säkerställa vad de kan 

inkludera i sin årsredovisning för att inte riskera att läcka information som koncernen inte 

vill ska komma ut eller släppa information som aktieägarna inte redan tagit del av. 
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6.3.5 Informationsbehov 

Under intervjuerna fick vi insikt i att de flesta företag i studien ägs och finansieras 

uteslutande av moderbolaget i koncernen. Flertalet respondenter ansåg därför inte att 

bankerna läste deras årsredovisningar eftersom dotterbolagen inte hade behov av att låna 

kapital externt. I intervjun med Företag G framgick det däremot att trots att företaget inte 

lånar pengar från en extern bank hade de trots detta etablerat en relation eftersom banken 

hanterade ett flertal av företagets transaktioner och att banken till följd av detta troligtvis 

läser deras årsredovisning. Under intervjun med Företag E berättar respondenten att de 

lånar pengar av en extern bank och att denna intressent är intresserad av deras 

årsredovisning. Respondenten i Företag B ansåg att deras bank är väl informerade om 

företagets ekonomiska situation och att de därför: “känner att vi har en ganska nära och 

god kontakt med vår bank som gör att vi har inget behov av att marknadsföra oss till 

dom”. Vidare framhäver intervjupersonen i Företag E att banken är intresserad av den 

finansiella informationen: “eftersom det är ekonomifolk har de ju ett intresse att vi tar 

fram och visar dom nyckeltal och så vidare.”. Vi tolkade det som att banker i somliga fall 

är intressenter av företagens årsredovisningar beroende på om företaget finansieras 

uteslutande internt av bolagen inom koncernen eller om de belånar sig genom lån av 

externa finansiärer i form av banker.  

 

De icke börsnoterade företagens intressenter utgörs i de flesta fall av individer som är 

kunniga inom sitt område och som enbart efterfrågar de numeriska uppgifterna om 

företagets finansiella ställning. Coram (2010, s. 275) fann i sin studie att privata läsare till 

skillnad från professionella läsare har svårare att utläsa vad som egentligen står i 

rapporten. Eftersom individerna på bankerna efterfrågar den finansiella informationen 

från företagen och är väl insatta i ämnet för ekonomi samt håller sig uppdaterade med 

företagets ekonomiska ställning ser företagen ingen anledning att utforma 

årsredovisningen med ytterligare information eller grafik sedan detta inte skulle påverka 

bankernas intryck av företaget. Vi tolkade det som att företagen är medvetna om att 

bankerna endast och uteslutande efterfrågar bolagets finansiella information och att 

företagen där av väljer att inte utforma årsredovisningen med annat innehåll eftersom 

detta inte skulle bringa något mervärde.  

 

6.3.6 Regelverk 

Samtliga företag i vår studie tillämpar K3-regelverket vid upprättandet av 

årsredovisningen, förutom Företag E som valt att tillämpa IFRS för att underlätta för 

moderbolaget att sammanställa koncernredovisningen. Enligt Bokföringsnämnden 

(2016a) ska företag tillämpa ett K-regelverk vid upprättandet av årsredovisningen och 

huvudalternativet för stora icke börsnoterade aktiebolag är K3-regelverket. Detta innebär 

att företagen, förutom Företag E som inkluderar ännu mer information i sin rapport, 

utformar sina årsredovisningar i stort sett identiskt, med samma struktur och innehåll 

eftersom samtliga intervjuobjekt endast inkluderar den information som lagen kräver ska 

ingå i rapporten. Vi tolkade det som att företagen följer vägledningarna i regelverken 

uteslutande vilket leder till att företagens årsredovisningar ser liknande ut bortsett från 

Företag E som följer IFRS och därefter fyller sin årsredovisning med utförligare 

uppgifter. 
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6.3.7 Icke lagstadgad utformning 

Enligt Goodman (1980) och Marino (1995) utformas somliga årsredovisningar med 

bilder, teman och annan information om företaget för att influera läsarens uppfattning, för 

att förstärka eller komplimentera den finansiella informationen. Vi konstaterade 

emellertid anta att företagen inte inkluderar innehåll utöver den lagstadgade 

informationen i form av bilder, annan grafik eller ytterligare berättande text om företaget, 

eftersom detta inte skulle påverka intressenternas ekonomiska beslut i relation till 

företaget. Respondenterna menade att det är ett medvetet att inte vill berätta mer än de 

måste. De är även medvetna om att detsamma gäller för konkurrenterna, som inte heller 

vill avslöja mer information än vad som är absolut nödvändigt. Samtidigt påpekade 

flertalet respondenter att företagen inte behöver locka intressenter såsom externa 

aktieägare eftersom de ägs till 100 % av moderbolaget, som respondenten i Företag B 

sade: “det vore en helt annan situation om vi ska attrahera till exempel aktieägare på 

börsen” och Företag E: “Det är ju annat om man är börsnoterad, då gör man ju lite 

flashigare, vi gör ju bara rätt på kan man säga.”. Enligt Ditlevsen (2012, s. 391) kan de 

visuella elementen i årsredovisningen användas för att tilltala intressenter att investera i 

företaget. Eftersom de flesta företag i vår studie inte behöver tilltala intressenter i att 

investera i företagen tolkade vi det som att en årsredovisning med marknadsföringssyfte 

inte fyller någon funktion. Denna tolkning bekräftas av respondenten i Företag E som 

uttryckte att de trots att företaget har externa aktieägare utformar de inte sin 

årsredovisning i marknadsföringssyfte. Respondenten menade att företaget inte ämnar att 

locka fler externa aktieägare eftersom de inte är börsnoterade. 

 

6.4 Delsyfte 3: Att utforska om och i sådana fall hur 

icke börsnoterade företag utformar och använder sin 

årsredovisning i marknadsföringssyfte. 

I teorikapitlet fann vi att företag som klassas som stora och/eller är aktiebolag är skyldiga 

att upprätta en årsredovisning enligt 1 §, kap. 6 i Bokföringslagen (SFS 1999:1078). 

Samtliga företag i vår studie är aktiebolag och lever upp till kraven för att klassas som 

stora bolag. Detta medför att företagen enligt lag är förpliktiga att utforma en 

årsredovisning efter varje räkenskapsår och denna rapport skall sedan skickas till 

Bolagsverket och klassas som en offentlig handling. Årsredovisningen ska innehålla en 

resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys och noter enligt 

1 §, kap. 2 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Under intervjuerna framgick det att 

samtliga företag i studien upprättar sina årsredovisningar enligt de lagkrav som finns för 

respektive regelverk de använder. Respondenten i Företag C uttryckte enkelt: “Syftet med 

vår årsredovisning är att uppfylla de lagstadgade krav som är, det är egentligen det.”.  

 

Utöver de uppgifter som ska framgå i rapporten enligt lag kan företagen valfritt välja att 

inkludera ytterligare information om bolaget i syfte att marknadsföra organisationen 

(White & Hanson, 2002, s. 291). För bolag som är noterade på börsen har det blivit vanligt 

att årsredovisningarna, utöver den finansiella informationen, inkluderar bilder, berättande 

text och annan grafik (Beattie, 2005, s. 103). Under intervjuerna med respondenterna 

framgick det att företagen inte väljer att inkludera frivillig information, eller som 

respondenten från Företag A uttryckte: “att följa precis de lagkrav som vi har på vår 
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årsredovisning och egentligen inte mycket mer.” samt Företag B: “så det är mer att vi 

gör det vi måste.” Anledningen till att företag väljer att utforma sina årsredovisningar 

med bilder, grafer och attraktiv grafik ansåg vi beror på vilka intressenter företagen vill 

attrahera. För de företag som är noterade på en börs är externa aktieägare de intressenter 

som kan anses vara den främsta målgruppen att attrahera eftersom dessa bidrar med extern 

finansiering. Detta framgick även under intervjun med respondenten i Företag B: “vi har 

väl några konkurrenter som är börsbolag och för deras del ser det ju lite annorlunda ut.” 

och under intervjun med Företag E: “Det är ju annat om man är börsnoterad, då gör man 

ju lite flashigare, vi gör ju bara rätt på kan man säga.”.  

 

Eftersom samtliga respondenter sa samma sak i på frågan på vad syftet med deras 

årsredovisning är kunde vi se ett tydligt mönster och konstaterade att de icke börsnoterade 

dotterbolagen upprättar årsredovisningen för att de måste enligt lag. Vissa företag såsom 

Företag D använder sin årsredovisning för att jämföra historisk data med tidigare år, men 

den finansiella rapporten upprättas inte i marknadsföringssyfte: “det är mer ren finansiell 

data som man levererar och en kort beskrivning av hur året har varit”. Företag G 

använder årsredovisningen i samband med upphandlingar då kunderna efterfrågar den, 

respondenterna hävdade emellertid att: “sedan har vi noll i marknadsföringssyfte i 

årsredovisningen”. Vidare vill företagen i vår studie inte dela med sig av för mycket 

information till omgivningen och rapporten fylls därefter inte med mer information än 

vad som lagen kräver. Detta grundar sig enligt respondenten i Företag F också i att 

företaget inte ser något mervärde i att lägga mer pengar på att utforma rapporten med mer 

information om företaget eller dess verksamhet. Företaget finner och inte heller något 

mervärde i att inkludera bilder eller annan grafik då de inte ser något behov eller 

efterfrågan av detta hos omgivningen. Vi tolkade det som att detta har att göra med att en 

av de intressenter som företagen förmodar läser deras årsredovisning är deras 

konkurrenter och att de av denna anledning inte vill avslöja mer än de måste om företaget 

och dess verksamhet. Vi tolkade det som att en annan anledning till avsaknaden av 

marknadsföring i årsredovisningarna beror på att företagen i vår studie är icke 

börsnoterade dotterbolag i en större koncern. Företagen och ägarna ser inget värde i att 

inkludera marknadsföring i rapporten då inga externa aktieägare skall lockas med 

innehållet i rapporten och på så sätt inbringa kapital till verksamheten. Detta skiljer sig 

från de börsnoterade bolag som enligt Ditlevsen (2012, s. 391) använder visuella element 

i årsredovisningen för att tilltala potentiella investerare och andra intressenter. Vi tolkade 

det som att det för dotterbolag istället är den börsnoterade moderns årsredovisning och 

koncernredovisning som utformas i marknadsföringssyfte. Respondenten i Företag H 

uttryckte: “det är ju en stor produkt som [moderbolagets namn] framställer i 

redovisningen men hos oss är det formalia.”.  

 

Stanton och Stanton (2002, s. 493) skapade en fyrfältare som visade fyra olika sätt att se 

på årsredovisningen. Den sågs antingen som ett proaktivt dokument vars 

användningsområde var att påverka omgivningens bild av företaget eller som ett reaktivt 

dokument vars främsta syfte var att användas för att styra och kontrollera företaget och 

motverka de kriser som kan uppstå i och utom företaget. Vidare skiljde sig synen på 

huruvida rapporten användes för att behaga en större eller mindre mängd aktörer på 

marknaden. (Stanton & Stanton, 2002, s. 493). Utifrån våra intervjuer tolkade vi det som 

att företagen i vår studie inte riktar sin årsredovisning till någon speciell intressent utan 

att rapporten främst upprättas till följd av lagkravet. Somliga respondenter ansåg 

emellertid att rapporten används för att bidra med finansiell information om företaget till 

omgivningen men i somliga fall påpekar respondenter det faktum att de inte vill uppge 
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mer information än nödvändigt eftersom de är medvetna om att konkurrenterna läser 

rapporten. Vi tolkade detta som att informationen i årsredovisningen är ämnad en mindre 

skara intressenter.  

 

Inget företag i studien ser något marknadsföringssyfte med rapporten och till följd av att 

de inte är börsnoterade och därigenom inte ämnar att locka externa aktieägare. Däremot 

så använder och utformar vissa av företagen sin hållbarhetsrapport i 

marknadsföringssyfte, vilket stämmer överens med vad Gallego- Álvarez et al. (2010, s. 

1451) fann i sin studie att somliga företag upplyser om sitt hållbarhetsarbete i 

årsredovisningen eftersom det visat sig skapa värde för omgivningen och ingår därefter 

som en del i deras marknadsföringsstrategi. Vi ser snarare ett mönster som tyder på att 

rapporten upprättas för att försäkra omgivningen om företagets fortsatta levnad samt av 

legitima skäl.  

 

Sammanfattningsvis konstaterade vi att inget av våra studieobjekt använder 

årsredovisningen enligt något av perspektiven som Stanton och Stanton (2002) 

identifierat, eftersom de inte använder årsredovisningen i marknadsföringssyfte. Vi såg 

emellertid en tendens som tyder på att de har ett reaktivt synsätt som riktas mot en mindre 

skara intressenter. Eftersom Stanton och Stanton (2010) modellen inte kunde appliceras 

på våra studieobjekt har vi istället skapat en egen modell (se Figur 5). På så vis har vi 

genererat en ny teori om hur icke börsnoterade dotterbolag i tillverkningsindustrin 

utformar och använder sin årsredovisning i marknadsföringssyfte med hänsyn till 

intressenters påverkan. Företagen ser inte årsredovisningen som ett 

marknadsföringsverktyg och de riktar därefter inte informationen till någon speciell aktör 

på marknaden eller en viss intressent. Vidare ser de inte att speciellt många individer har 

intresse av att läsa dotterbolagens årsredovisning utan att det istället är moderbolagens 

årsredovisning och främst koncernredovisningen som anses vara av större intresse för de 

flesta aktörer.  
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7. SLUTSATS 

I detta kapitel framförs vår slutsats som besvarar studiens problemformulering och 

delsyften med utgångspunkt från analysen. Vi har valt att presentera våra slutsatser 

under våra tre delsyften för att sedan avsluta med att besvara vår problemformulering. 

Vidare ger vi praktiska rekommendationer, redovisar studiens teoretiska bidrag samt ger 

tips till framtida studier inom området. 

 

7.1 Problemformulering och syfte 

Syftet med vårt examensarbete var att besvara följande problemformulering: 
 

Hur påverkas icke börsnoterade företag av sina intressenter vid utformningen och 

användningen av årsredovisningen? 

 

 

För att ha möjlighet att besvara vår problemformulering skapade vi tre delsyften. Genom 

djupgående intervjuer med respondenter från åtta olika icke börsnoterade företag inom 

tillverkningsindustrin har vi kunnat besvara våra delsyften. Det kvalitativa angreppssättet 

har gjort det möjligt för oss att dyka djupt ner i respondenternas uppfattningar i ämnet. 

Det empiriska materialet som vi samlat in har sedan analyserats med utgångspunkt i de 

teorier vi funnit inom ämnena Årsredovisningen och dess utformning, Företagets 

intressenter och Marknadskommunikation. Med vår slutsats ämnade vi att öka kunskapen 

om hur icke börsnoterade dotterbolag använder och utformar sin årsredovisning samt hur 

företagets intressenter influerar deras beslut i frågan.  

 

7.2 Delsyfte 1: Att undersöka vilka intressenter som 

icke börsnoterade företag förmodar läser deras 

årsredovisning. 

Från analysen av vårt empiriska resultat kunde vi dra slutsatsen att de intressenter som 

respondenterna förmodade läser företagens årsredovisningar är Statliga myndigheter, 

Leverantörer, Banker och Konkurrenter. Vi drar slutsatsen att statliga myndigheter är en 

intressent som förmodas läsa företagens årsredovisningar eftersom att företagen är 

skyldiga att leva upp till deras krav och följa rådande lagar och regler. Vi kan även 

konstatera att leverantörer anses läsa årsredovisningen beroende på hur stora summor 

pengar som är involverade i olika kontrakt mellan företaget och leverantören samt utifrån 

hur lång tid samarbetet sträcker sig. Stora leverantörer som ska förse företagen med större 

leveranser anses läsa årsredovisningen till skillnad från mindre lokala leverantörer som 

utför mindre leveranser till företaget eftersom dessa istället gör en kreditupplysning på 

bolaget. Undantag föreligger hos de företag som anser sig vara så pass stora och stabila 

att leverantörerna inte behöver läsa deras årsredovisningar för att känna sig trygga med 

samarbetet. Istället har då företagen intresse av att hålla sig uppdaterade om 

leverantörernas status för att säkerställa att leveransen sker enligt överenskommelse, 
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speciellt när det rör sig om avtal som innefattar transaktioner och leveranser värda stora 

summor pengar.  

 

I de företag där banker finansierar delar av verksamheten genom lån förmodar 

respondenterna i vår studie att dessa läser företagets årsredovisning. Vi kan även 

konstatera att relationer med banker sträcker sig längre än bara till banklån när företag 

som genomför stora och återkommande transaktioner via banken har en relation till sin 

bank. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att de intressenter som anses ha utvecklat en 

relation till företagen troligtvis läser deras årsredovisning så länge de har intresse av 

företagets finansiella ställning. Företagets kunder är däremot ett undantag eftersom ingen 

respondent i studien hade uppfattningen av att deras kunder skulle ha intresse av att läsa 

dotterbolagens årsredovisning med förklaringen att dessa istället vänder sig till 

koncernredovisningen eftersom denna sammanfattar den finansiella säkerhet som finns 

bakom företaget. Slutligen kan vi dra slutsatsen att konkurrerande företag troligtvis läser 

dotterbolagens årsredovisningar förutsatt att konkurrenterna anser att de kan dra nytta av 

rapporten vilket de ofta kan om de är verksamma inom samma bransch och befinner sig 

i liknande situationer som företaget själv. I de branscher där företagen tillverkar stora 

mängder eller volymer av en produkt anses konkurrenterna vara en självklar intressent av 

årsredovisningarna eftersom det går att utläsa information i rapporten om till exempel 

produktivitet och effektivitet och på så vis kan konkurrenterna hålla sig uppdaterade om 

förändringar som skett och dess konsekvenser. 
 

7.3 Delsyfte 2: Att studera hur icke börsnoterade 

företag tar hänsyn till intressenterna vid utformningen 

och användningen av årsredovisningen. 

I denna studie har vi funnit att företagen tar hänsyn till statliga myndigheter vid 

utformningen av årsredovisningen till följd av de lagar och regler som råder. Aktieägarna 

i moderbolaget bestämmer över dotterbolaget och påverkar på så vis utformningen och 

användningen av rapporten. Konkurrenterna förmodas läsa rapporten vilket ger företagen 

incitament att endast inkludera de uppgifter som är absolut nödvändigt enligt lag. 

Resterande intressenter som förmodas läsa rapporten intresserar sig endast av den 

finansiella informationen och tas indirekt i hänsyn. 

 

Företagen anpassar inte utformningen av årsredovisningen för att tilltala en viss intressent 

eller i syfte att mätta någons behov.  Detta görs indirekt genom det faktum att lagen kräver 

att viss information om företaget ska framgå i årsredovisningen vilket även är just den 

information som intressenterna av årsredovisningen efterfrågar. Där av drog vi slutsatsen 

att de statliga myndigheterna är en intressent som påverkar utformningen av 

årsredovisningen eftersom dessa ställer krav på företaget att utforma rapporten på ett visst 

sätt, tillsammans med revisorerna som också ställer dessa krav. Eftersom det finns lagar 

och regler att följa vid upprättandet av årsredovisningen kunde vi konstatera att företagen 

utformar den lagstadgade delen av rapporten på liknande sätt. Företagen följer antingen 

K3-regelverket eller IFRS och anlitar någon av de större revisorerna som utgörs av 

ungefär fem byråer. Vi drog slutsatsen att detta leder till att ett fåtal mallar är i omlopp 

och att företagen därefter utformar sina rapporter på liknande sätt eftersom de inte fyller 

rapporten med mer information eller uppgifter än vad lagen kräver. 
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Andra intressenter utöver statliga myndigheter kan ibland kräva underlag för ekonomiska 

beslut. Dessa intressenter såsom leverantörer, banker och i undantagsfall även kunder och 

externa aktieägare intresserar sig endast av den finansiella informationen om företaget. 

Där av ser företagen ingen mening med att lägga tid och pengar på att utforma rapporten 

med mer information eller grafik eftersom detta inte skulle bidra med något mervärde. 

Respondenterna i vår studie påpekade att de tittar på speciella nyckeltal när de studerar 

andra företags årsredovisningar vilket styrker vår slutsats att det är den finansiella 

informationen i rapporten som efterfrågas. De intressenter som kan anses direkt inbringa 

pengar till företaget och som därmed kan anses påverka företagens ekonomiska status är 

kunder och aktieägare. Eftersom kunder och externa aktieägare inte anses läsa 

årsredovisningen drog vi slutsatsen att företagen inte anser att en årsredovisning utformad 

i marknadsföringssyfte skulle påverka företagets ekonomiska status. De intressenter som 

anses läsa årsredovisningen utgörs i många fall av personer som är kunniga inom ekonomi 

och redovisning. Vi har förstått det som att detta bidrar till en djupare förståelse för de 

numeriska uppgifterna i årsredovisningen samt för vad som gömmer sig bakom siffrorna. 

Av den anledningen drar vi slutsatsen att de icke börsnoterade dotterbolagen i vår studie 

inte ser något marknadsföringssyfte med sin årsredovisning eftersom bilder, annan grafik 

och mer detaljerad text om företaget inte skulle påverka de ekonomiska beslut som 

omgivningen tar i relation till företaget. Där av ser företagen inget mervärde i att spendera 

pengar och på ytterligare utformning av årsredovisningen eftersom en sådan investering 

inte skulle generera något värde tillbaka till företaget.  

 

Konkurrenterna anses läsa årsredovisningarna och är en anledning till varför företagen 

väljer att inte inkludera mer information i rapporten än det lagen kräver. Vi drog slutsatsen 

att företagen tar hänsyn till konkurrenter vid utformningen och användningen av 

årsredovisningen genom att inte inkludera ytterligare information som kan gagna dessa. 

Vi drog slutsatsen att dotterbolagen tar hänsyn till aktieägaren, i dessa fall moderbolaget, 

vid utformningen av årsredovisningarna genom att följa de manualer och regler som 

moderbolaget satt. Det faktum att moderbolagen är börsnoterade är en faktor som 

dotterbolagen även tar hänsyn till vid användningen och utformningen av den finansiella 

rapporten i den utsträckning att dotterbolagen inte inkluderar information i sin 

årsredovisning som modern inte tagit med i sina rapporter. Detta på grund av att modern 

inte vill att dotterbolagen ska uppge information om företaget som ännu inte är känd bland 

moderbolagets aktieägare. Vidare drog vi slutsatsen att dotterbolagen tar hänsyn till 

moderbolagen genom att inte lägga ytterligare resurser på att utforma årsredovisning med 

mer information eller grafik utöver de uppgifter som måste inkluderas enligt lag. Detta 

beror på att dottern redan marknadsförs indirekt via moderbolagets årsredovisning och i 

koncernredovisningen. 

 

7.4 Delsyfte 3: Att utforska om och i sådana fall hur 

icke börsnoterade företag utformar och använder sin 

årsredovisning i marknadsföringssyfte. 

Samtliga företag i studien utformar årsredovisningen med endast den lagstadgade 

informationen och inget ytterligare. Det finns med andra ord inget marknadsföringssyfte 

med årsredovisningarna hos de företag som ingått i vår studie. Vi ansåg att det finns två 

anledningar till detta. Den första förklaringen grundar sig i det faktum att inga kunder 

eller externa aktieägare förmodas läsa företagens årsredovisningar eftersom dessa 
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upplever ett större behov av att läsa koncernredovisningen istället för dotterbolagens 

enskilda årsredovisningar. Då koncernredovisningen visar den sammanställda statusen 

för samtliga bolag i koncernen och till följd av att den upprättas i marknadsföringssyfte, 

just för att locka kunder och externa aktieägare till att investera pengar i företaget och 

köpa deras produkter, är det snarare koncernredovisningen och moderns årsredovisning 

som visas upp på hemsidor. Det är även moderbolagets årsredovisning och 

koncernredovisning som utformas med bilder, grafer och grafik för att framhäva 

koncernen ur önskat ljus. Eftersom modern borgar för dotterbolagen kan kunderna och 

externa aktieägare genom koncernredovisningen få en inblick i den sammanställda 

ekonomiska ställningen och därigenom känna sig trygga i att göra affärer med 

dotterbolagen. Då modern står för marknadsföringen i sin årsredovisning och i 

koncernredovisningen anses det inte finnas något mervärde för döttrarna att göra 

detsamma. De aktörer som inbringar mest kapital till företagen och koncernen läser 

troligtvis inte dotterbolagens årsredovisningar.  

 

Den andra anledningen till varför årsredovisningarna inte upprättas och används i 

marknadsföringssyfte är på grund av konkurrenterna till dotterbolagen. Årsredovisningen 

är ett offentligt dokument som är relativt lättillgängligt och möjligt för vem som helst att 

läsa. De flesta företag i vår studie konstaterade att de tittar på konkurrenternas 

årsredovisningar för att jämföra och hålla sig uppdaterade om vad som sker inom de andra 

företagen i branschen. Från detta kunde respondenterna konstatera att deras konkurrenter 

troligtvis gjorde samma sak och där av kunde anses vara en intressent av företagens 

årsredovisningar. Där av ser vi att konkurrenterna påverkar utformningen och 

användningen av årsredovisningen i marknadsföringssyfte eftersom företagen inte vill 

upplysa om mer information i rapporten än vad som är absolut nödvändigt enligt lagen. 

Företagen i vår studie vill inte att konkurrenterna ska ha för god insikt i verksamheten 

och är därför restriktiva med vilken information de lämnar ut till omgivningen. Vad gäller 

den marknadsföringsmässiga utformningen drar vi slutsatsen att företagen inte vill att 

deras årsredovisningar skall dra till sig uppmärksamhet och sticka ut ur mängden vilket 

resulterar i att rapporten inte publiceras på företagens hemsida utan på sin höjd finns 

tillgänglig internt inom företaget på intranätet som är till för dess anställda. De som vill 

läsa årsredovisningen måste vanligtvis beställa den via Bolagsverket. Det anses inte 

finnas något värde i att marknadsföra företaget till sina konkurrenter. Vi kan även drog 

även slutsatsen att det ofrivilliga informationsläckaget som sker genom att företagen 

måste uppge viss ekonomisk information i årsredovisningen även gäller för 

koncernredovisningen varvid många koncerner väljer att inte redovisa dotterbolagen var 

för sig utan istället sammanställer deras resultat för att försvåra för konkurrenterna att 

utläsa detaljerad information. 

 

Vi har vi uppfattat det som att samtliga respondenter varit tydliga med att de inte har 

något marknadsföringssyfte med sina årsredovisningar. I frågan gällande vilka 

intressenter som företagen förmodar läser och använder deras årsredovisning drog vi 

slutsatsen att detta är något de inte funderat på i någon större utsträckning. Vi konstaterade 

att de ser årsredovisningen som en finansiell rapport som endast används av de som är 

insatta i ämnet för redovisning och att de anser att tanken på att utforma rapporten på 

annat sätt inte skulle påverka deras läsare eftersom de bara är intresserade av siffrorna 

som framhäver den ekonomiska statusen på företaget. Vi konstaterade även att synen på 

hur rapporterna ska utformas och användas i marknadsföringssyfte skiljer sig åt mellan 

dotterbolagens årsredovisning och moderbolagens årsredovisning och 

koncernredovisning.  
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Vi drar slutsatsen att det är en del av koncernens marknadsföringsstrategi att endast 

utforma dotterbolagens årsredovisning utifrån vad lagen kräver ska framgå. 

Moderbolaget gör ett aktivt val i att inte använda dotterbolagens årsredovisningar som 

marknadsföringsverktyg och vill därför inte utforma rapporterna med utförligare och 

förtydligande text om verksamheten, bilder och annan information eftersom de är 

medvetna om att deras konkurrenter läser rapporterna. De vill av den anledningen inte 

avslöja för mycket information om verksamheten som skulle kunna gynna 

konkurrenterna. Moderbolagen är börsnoterade och av den anledningen används 

moderbolagens årsredovisning och koncernredovisningen som marknadsföringsverktyg 

för att tilltala intressenter på marknaden att investera kapital i moderbolaget. 

Dotterbolagen ingår som en del i koncernredovisningen och bidrar istället med sitt 

finansiella resultat och marknadsförs indirekt via koncernredovisningen som 

sammanställer samtliga bolag i koncernen.   

 

7.4.1 Egengenererad teori 

Respondenterna i denna studie ansåg inte att det fanns något mervärde i att inkludera 

marknadsföring i årsredovisningen. Vi tolkade det som att de pengar och resurser som 

läggs ner på att utforma en årsredovisning i marknadsföringssyfte inte skulle påverka de 

intressenter som tar ekonomiska beslut med årsredovisningen som underlag. Stanton och 

Stanton (2002, s. 493) skapade en modell över perspektiven som tillämpades av forskare 

när de studerade på årsredovisningen i marknadsföringssyfte. Denna modell gäller för de 

företag som är börsnoterade men är inte direkt applicerbar på de icke börsnoterade 

företagen i vår studie. Vi skapade därför en ny modell (se Figur 5) med utgångspunkt från 

Stanton och Stanton (2002, s. 493) modellen där även de icke börsnoterade dotterbolagen 

i tillverkningsindustrin ingår. Eftersom användningen och utformningen av 

årsredovisningen i marknadsföringssyfte skiljer sig åt mellan de bolag som är noterade 

på en börs och de som inte är noterade utgörs den vertikala linjen av den mån företaget 

inkorporerar marknadsföring eller uteslutande endast utformar rapporten enligt vad lagen 

kräver. Notera att alla bolag är ålagda att följa de lagkrav som råder vilket även gäller de 

bolag som utformar rapporten i marknadsföringssyfte. Den horisontella linjen utgörs av 

frågan huruvida ett marknadsföringssyfte med årsredovisningen skulle påverka 

intressenternas ekonomiska beslut i relation till företaget med informationen i 

årsredovisningen som underlag. I ett vidare begrepp kan de ekonomiska besluten härledas 

till mervärdet som möjligtvis genereras av en rapport utformad i marknadsföringssyfte.  

 

Figur 5. Modell över användning och utformning 
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7.5 Problemformulering: Hur påverkas icke 

börsnoterade företag av sina intressenter vid 

utformningen och användningen av årsredovisningen? 

För stora icke börsnoterade aktiebolag i tillverkningsindustrin i Sverige som är 

dotterbolag i en koncern kan vi konstatera att intressenterna påverkar utformningen och 

användningen av årsredovisningen direkt och indirekt. De intressenter som har direkt 

inverkan på företagens årsredovisning är statliga myndigheter, aktieägare och 

konkurrenter. Statliga myndigheter påverkar utformningen genom de lagar och regler 

som råder. Aktieägarna, som i vår studie utgörs av moderbolagen i koncernen, påverkar 

användningen och utformningen av dotterbolagens årsredovisning till följd av att 

moderbolagen är börsnoterade samt för att moderbolaget styr dotterbolaget och 

därigenom bestämmer hur årsredovisningen ska upprättas.  Företagen påverkas även av 

sina konkurrenter på så sätt att dotterbolagen väljer att inte inkludera ytterligare 

information i rapporten utöver de lagstadgade uppgifterna. Detta av anledningen att de 

inte vill förse konkurrenterna med mer information om verksamheten än de måste. Vidare 

är de förmodade intressenterna av årsredovisningen kunniga inom redovisning och 

ekonomi. Det anses därför inte finnas något mervärde i att inkludera marknadsföring i 

rapporten eftersom detta inte skulle påverka intressenterna i de ekonomiska beslut de tar 

i förhållande till företagen. De intressenter som har indirekt påverkan på utformningen 

och användningen av årsredovisningen är främst kunder, banker och leverantörer. 

Företagen anser inte att ytterligare upplysningar i årsredovisningen skulle bringa 

mervärde till kunder eller banker och där av inte påverka företagets ekonomiska ställning. 

Respondenterna förmodar att kunderna inte läser deras årsredovisning och där av skulle 

resurser som spenderas på marknadsföring i årsredovisningen inte generera något värde 

tillbaka till företaget. De flesta dotterbolag i studien finansieras uteslutande internt av 

moderbolaget i koncernen. Där av finns inget större behov av att tilltala banker genom 

årsredovisningen. Vi konstaterade även att banker och leverantörer endast efterfrågar den 

finansiella informationen i årsredovisningen varvid ytterligare innehåll i 

årsredovisningen inte skulle uppskattas. Företagsledning och anställda tar del av 

informationen internt varvid behovet av årsredovisningen är litet. I och med att 

majoriteten av respondenterna anser att dotterbolagen inte har några investerare ser vi inte 

investerare som en aktuell intressent som påverkar utformningen och användningen av 

den finansiella rapporten. 

 

7.6 Teoretiskt bidrag 
Genom att studera större icke börsnoterade aktiebolag inom tillverkningsindustrin i 

Sverige som är dotterbolag i en koncern har vi bidragit med kunskap för hur 

dotterbolagens intressenter påverkar utformningen och användningen av 

årsredovisningen i marknadsföringssyfte. Studien har bidragit med ökad kunskap om 

vilka intressenter respondenterna förmodar läser företagens årsredovisningar samt hur 

företagen tar hänsyn till intressenterna vid utformningen och användningen av 

årsredovisningen. Vidare bidrar studien med ökad kunskap kring synen på 

årsredovisningen som ett marknadsföringsverktyg för icke börsnoterade dotterbolag i 

tillverkningsindustrin. Vi har bidragit med kvalitativ forskning inom redovisning och 

marknadsföring med avsikten att öka kunskapen kring hur årsredovisningen används och 

utformas i marknadsföringssyfte.  
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Vi har utgått från Stanton och Stanton (2010, s. 493) modellen och har utifrån denna 

genererat en ny teori i ämnet. Vår egengenererade modell utgörs av en fyrfältare som 

visar på användningen av årsredovisningen i marknadsföringssyfte och dess påverkan på 

intressenters ekonomiska beslut (se Figur 6). Slutsatsen tyder på att synen på hur 

årsredovisningen används och utformas i marknadsföringssyfte skiljer sig åt mellan 

börsnoterade moderbolag och icke börsnoterade dotterbolag i tillverkningsindustrin. 

Vidare har vi bidragit med kunskap om hur koncernens beslut gällande utformningen och 

användningen av dotterbolagens årsredovisning är en del av deras 

marknadsföringsstrategi.  

 

 

 

 
 

Figur 6. Teoretiskt bidrag 

 

7.7 Praktiskt bidrag 
För icke börsnoterade dotterbolag i tillverkningsindustrin är vår rekommendation att följa 

de lagar och mallar som utfärdats av myndigheter och moderbolag för att på så sätt göra 

dessa nöjda. För de bolag som överväger att inkludera marknadsföring i sina 

årsredovisningar rekommenderar vi att de undersöker om detta skulle påverka 

intressenternas ekonomiska beslut. Vi anser inte att det finns något syfte med att inkludera 

marknadsföring i årsredovisningen om inget mervärde skapas utav detta. Eftersom alla 

delar i företagets kommunikation ut till samhället bidrar till den sammanfattade bilden av 

företaget anser vi att årsredovisningen inte bör vara en rapport som enbart sammanställs 

och sedan offentliggörs utan att den i alla fall bör tas i beaktning som en del av företagens 

marknadsföringsstrategi. Att uteslutande tro att årsredovisningen inte läses av någon 

intressent verkar inte troligt.   
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7.8 Samhällsenliga och etiska reflektioner 
Utifrån samhällets perspektiv är företagen ålagda att redovisa sin finansiella ställning i 

slutet av räkenskapsåret. Samhället är beroende av företagen eftersom de inbringar skatt 

och arbetstillfällen. Det är därför viktigt att den finansiella informationen stämmer och 

att den kan användas som underlag vid ekonomiska beslut. I vår studie har vi funnit att 

företagen många gånger inte vill gå ut med mer information än vad lagen kräver. Att 

endast berätta det som måste upplysas om skulle potentiellt kunna vilseleda de personer 

som inte är insatta i ekonomi och företagens situation. Samtidigt följer företagen de 

lagkrav som råder och uppfyller de krav som samhället ställt.  Marknadsföring genom 

årsredovisningar påverkar läsaren men det handlar om att läsa mellan raderna och inse att 

det finns en baktanke med rapportens utformning och informationen som inkluderas. 

Dotterbolagens årsredovisningar som inte innehåller marknadsföringsaspekter ingår i en 

större marknadsföringsstrategi där det många gånger handlar om att inte berätta för 

mycket om verksamheten. 

 

7.9 Förslag på framtida forskning 
Genom denna studie anser vi att vi har öppnat upp för en rad andra framtida studier. 

Undersökningar kan utföras med utgångspunkt i att jämföra hur situationen ser ut för 

företag inom olika industrier för att utforska om dotterbolag generellt sätt ser liknande på 

frågan eller om det skiljer sig åt mellan olika industrier. Vidare kan studier även utföras 

med att studera hur situationen ser ut för dotterbolag som är börsnoterade eller utöka 

studien till att studera företag i andra länder. Vi ser även utrymme för att studera vad 

intressenterna till de icke börsnoterade dotterbolagen läser och deras uppfattning av 

årsredovisningarna samt vad de faktiskt efterfrågar för information i rapporten. Forskning 

saknas även från koncernernas perspektiv, i hur de tänker kring utformning och 

användning av dotterbolagens årsredovisningar.  
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8. SANNINGSKRITERIER 

I detta kapitel presenterar vi de kriterier som vi utgått från för att styrka studiens kvalitet. 

Enligt Bryman & Bell (2013, s. 402) skiljer sig vanligtvis sanningskriterierna som 

används vid kvalitativa studier åt från de som vanligtvis tillämpas vid kvantitativa 

forskningsmetoder. Författarna menar att trovärdighet och äkthet är de två vanligaste 

förekommande sanningskriterierna vid kvalitativ forskning. Dessa innehåller i sin tur ett 

antal delkriterier som tillsammans bidrar till studiens övergripande kvalitet. Nedan 

presenterar vi de två sanningskriterier som vi utgått från i studien och dess delkriterier. 

8.1 Trovärdighet 

Tillförlitlighet innebär att forskaren har beskrivit den sociala verkligheten på ett sätt som 

är acceptabelt för andra (Bryman & Bell, 2011, 402). Med det menas att forskaren bidrar 

med en korrekt bild av verkligheten och lägger tonvikt på flera olika delar som 

tillsammans bildar en sanning om verkligheten. Efter avslutande intervjuer har 

intervjupersonerna erbjudits möjligheten att läsa uppsatsen och gå igenom informationen 

som framgår från intervjuerna. Detta har gett dem chansen att kommentera om det är 

något som vi missförstått eller feltolkat och på så sätt har trovärdighet i vår studie ökat. 

Risken för felaktigheter minskas även som resultat av detta. Denna typ av validering 

kallas för respondentvalidering och är populärt inom kvalitativ forskning för att bekräfta 

att forskaren har bidragit med en korrekt bild av intervjusamtalet (Bryman & Bell, 2013, 

s. 402; Lincoln & Guba, 1985, s. 328). 

 

I vår studie har vi utfört semistrukturerade intervjuer vilket är en vanlig metod att tillämpa 

vid kvalitativa studier (Widerberg, 2002, 65). Vi ansåg att detta bidrog till ökad 

trovärdighet i studien eftersom vi tillämpat den metod som på bästa sätt hjälpt oss besvara 

vår problemformulering och bidra med en representativ tolkning av respondenternas 

uppfattningar i frågan. Vidare ökar trovärdigheten i studien om forskarna har en taktik 

för att få intervjupersonerna att tala sanning (Shenton, 2004, s. 73). Målet med 

intervjuerna var att få respondenterna att känna sig bekväma i vårt sällskap och med 

studiens syfte. Vi inledde därför samtliga intervjuer med att presentera oss och 

introducera vårt forskningsområde samt förklarade deras roll i studien. Utöver detta 

säkerställde vi deras medgivande till deltagande i studien och informerade om att person- 

och företagsuppgifter var anonyma. Genom anonymiteten ansåg vi att respondenterna var 

mer benägna att besvara frågorna sanningsenligt och att de kände sig bekväma i att 

utveckla sina svar.  

 

Överförbarheten i studien förstärks genom att läsaren får en grundläggande inblick i syftet 

med studien och en genomgående förklaring av ämnet i fråga eftersom detta underlättar 

jämförelse med annan forskning samt med läsarens egen situation och erfarenheter. 

(Daymon & Holloway, 2011, s. 85; Shenton, 2004, s. 73). Generaliserbarhet är liknande 

överförbarhet bortsett från det faktum att överförbarhet handlar om specifik kunskap och 

genereliserbarhet om att fynden från en studie ska kunna generaliseras på andra grupper 

i samhället (Daymon & Holloway, 2011, s. 366 & 368). Enligt Cronbach och Little (1975, 

s. 124-125) kan en studies generaliserbarhet ses som en hypoteskonstruktion under arbete 

snarare än en slutsats. Utifrån detta gör vi antagandet att de förutsättningar som existerar 

under forskningsprocessens genomförande är svåra att exakt replikera för kommande 

studier och att det därför finns rum för fortsatt utveckling och forskning inom ämnet från 
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andra synvinklar samt med andra angreppssätt, metoder och tillvägagångssätt. Ingen 

studie är exakt överförbar och generaliserbar i vår mening. 

 

Att noggrant förklara alla steg i forskningsprocessen ökar pålitligheten i studien (Shenton, 

2004, s. 73; Lincoln & Guba, 1985, s. 316). Genom att sedan låta kolleger granska 

rapporten ökar pålitligheten ytterligare (Lincoln & Guba, 1985, s. 243; Bryman & Bell, 

2011, 405). Genom att låta rapporten granskas av en annan person än författarna ges 

bekräftelse på att forskarna handlat i godo (Lincoln & Guba, 1985, s. 243). Att handla i 

godo innebär att forskaren inte låtit sina egna värderingar eller teoretiska inriktning 

påverka resultatet av studien i allt för stor utsträckning (Bryman & Bell, 2013, 405). Vi 

har låtit andra studenter och vår handledare kritiskt granska och opponera på vår rapport, 

både under processens gång och sedan på den slutgiltiga produkten. Vi ämnade även att 

förklara vårt tillvägagångssätt igenom hela processen för att på så sätt skapa en 

transparent rapport och därigenom öka pålitligheten och trovärdigheten i studien. 

 

8.2 Äkthet 

En viktig del av sanningskriterierna är att undersökningen bidrar med en rättvis bild av 

aktörerna som studerats (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Med detta läggs vikt vid att 

individernas åsikter och uppfattningar representerar respondenternas bild av verkligheten. 

Studien ska bidra med kunskap om empirins beskaffning (Bryman & Bell, 2013, s. 405). 

Denna kunskapsgenerering kan exempelvis ta uttryck i att individerna som ingått i studien 

fått en bättre bild av hur deras situation ser ut i dagsläget och därefter hur den kan 

förbättras. Det kan även bidra med förståelse för hur andra personer i liknande situationer 

upplever sin omgivning vilket ökar den pedagogiska autenticiteten (Bryman & Bell, 

2013, s. 405; Daymon & Holloway, 2011, s. 85). Ett mål som vi hade med studien var att 

bidra med utveckling inom forskningsområdet och med kunskap till intresserade företag 

som kan dra nytta av vår slutsats. Vi anser att vår studie har bidragit med utveckling i 

området Årsredovisningen i marknadsföringssyfte och vidgat forskningsområdet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Allmänt 

1. Samtycke till medverkan i studien. 

2. Samtycke till ljudinspelning av intervjun. 

3. Information om anonymitet i intervjun. 

4. Respondentens roll på företaget. 

5. Kan du berätta lite kort om företaget och dess verksamhet? 
 

Syftet med årsredovisningen 
6. Hur tänker ni kring syftet med årsredovisningen? 

7. Om det inte var lagkrav på att upprätta en årsredovisning, skulle ni göra det ändå? 

 

Vad som påverkar utformningen av årsredovisningen 
8. Vad påverkar hur ni väljer ni att utforma årsredovisningen som ni gör? 

9. Kollar ni på andra företags årsredovisning? 

10. Kan du se ett samband i utformningen av årsredovisningen hos de bolagen? 

11. Kan du se ett samband i utformningen av årsredovisningen hos era systerbolag? 

 

Nyckeltal 
12. Läggs fokus på speciella delar/nyckeltal i årsredovisningen? Vilka? Varför? 

 

Företagets uppfattade intressenter av årsredovisningen 
13. Vem/vilka tror ni är intresserade av att läsa er årsredovisning? 

14. För vem upprättas den? 

15. Intressentmodellen: 

 

* Aktieägare 

* Kunder 

* Leverantörer 

* Statliga myndigheter 

* Investerare 

* Företagsledning 

* Anställda 

* Konkurrenter 

* Banker 

* Några fler? 

 

Årsredovisningen i marknadsföringssyfte 
16. Hur ser ni på årsredovisningen som ett marknadsföringsverktyg? 

17. Vad är den bakomliggande anledningen till ert beslut i ovanstående fråga? 

 

Avslutning 
18. Är det något mer du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan!



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


