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Förord 
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uppsats.   
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Sammanfattning 

Ekonomisk information är användbar för samtliga företag och deras 
intressenter som beslutsunderlag och för att ge information om företagets 
ekonomiska ställning. Företag måste ta hänsyn till de olika intressenternas 
informationsbehov och intressen med den ekonomiska informationen för att 
kunna förse samtliga intressenter med relevant information. De anställda är en 
intern primär intressent som har väsentlig betydelse för ett företag. Dock har 
tidigare forskning mestadels fokuserat på företagets kommunikation av den 
ekonomiska informationen till de externa intressenterna. Därför är det 
intressant att istället studera hur kommunikationen av ekonomisk information 
till de anställda ser ut och om de anställda har tillräcklig kunskap angående den 
ekonomiska informationen. Syftet med denna uppsats blir följaktligen att 
skapa en förståelse för hur kommunikation av ekonomisk information ser ut 
internt i företag. Syftet uppnås genom kvalitativa intervjuer med både sändaren 
av den ekonomiska informationen samt de anställda, alltså mottagarna. 
Studiens resultat visar att det föreligger ett kunskapsgap på grund av den 
bristande interna kommunikationen av ekonomisk information. Detta har sin 
grund i att de anställda har begränsad kunskap angående den ekonomiska 
informationen och sändarna av den ekonomiska informationen inte alltid tar 
hänsyn till de anställdas kunskap. Resultatet visar också att det föreligger ett 
informationsgap även om de anställdas informationsbehov av den ekonomiska 
informationen anses vara uppfyllt. Detta beror på att det överlag inte finns 
tillräcklig med förståelse vad ekonomisk information innebär och därav 
uppstår ett informationsgap då de anställda inte förstår vilken ekonomisk 
information som behövs för att tillgodose deras intressen.  

 

Nyckelord: Intressent, anställd, ekonomisk information, kommunikation, 
kunskapsgap, informationsgap.  

 

Abstract 

Economic information is useful for all companies and its stakeholders for 
decision-making and to provide information about the company’s financial 
position. The company has to consider the different needs of information and 
interests of the various stakeholders with the economic information in order 
to provide relevant information to all stakeholders. Employees’ are an internal 
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primary stakeholder that plays an important role within a company. However, 
previous research has mostly focused on the company's communication of 
economic information to external stakeholders. Thus, it is interesting to study 
how communication of economic information to employees looks like and if 
employees have sufficient knowledge about the economic information. The 
purpose of this paper is to create an understanding of how communication of 
economic information looks within companies. The purpose is achieved 
through qualitative interviews with both the sender of the economic 
information perspective and the employees', the receivers. The result of the 
study shows that there is a gap of knowledge due to the deficient internal 
communication of economic information. This is due to the fact that 
employees have limited knowledge about the economic information and the 
senders of the economic information do not always take into account the 
employees' knowledge. This is because there is generally insufficient 
understanding of what economic information means and therefore an 
information gap arises because employees do not understand which economic 
information that is needed to satisfy their interests.  

 

Keywords: Stakeholder, employee, economic information, communication, 
knowledge gap, information gap. 
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1. Inledning 

Detta kapitel börjar med bakgrundsinformation om varför ekonomisk information är 
nödvändig för att sedan ge en förklaring till att företag har olika intressenter. Därefter 
beskrivs intressentmodellen och varför kommunikation av ekonomisk information är av 
intresse. Kapitlet avslutas med studiens syfte och frågeställningar.  

 

1.1. Bakgrund 

Varje företag och organisation behöver redovisa affärshändelser och 
regelbundet sammanställa ekonomiska underlag som är nödvändiga för att 
tillgodose omvärldens efterfrågan på information (Arvidson et al. 2016). 
Denna information sammanställs sedan för att företagets intressenter ska få 
tillgång till nödvändig information för beslutstagande (da Silva Nogueira & 
Jorge 2017). Ur ett intressentperspektiv måste företag ta hänsyn till sina 
intressenter och deras behov och intressen för att således kunna skapa en 
relation med dem (Clarkson 1995; Mainardes et al. 2011). Intressentteorin är 
en välkänd företagsekonomisk modell som framhäver att företag har ett antal 
intressenter som de kan påverka men som även kan påverka företaget 
(Freeman 1984; Benn et al. 2016). Företag måste kunna balansera sina egna 
intressen med sina intressenters intressen och därav är en relation väsentlig 
(Lindvall 2013; Benn et al. 2016). Ett intresse som alla de olika intressenterna 
har är behovet av ekonomisk information för att kunna ta välgrundade beslut 
angående företagets verksamhet och därmed syftar intressentmodellen således 
på att företag ska förse intressenterna med ekonomisk information 
(Cornelissen 2008).  

 

Det är genom den ekonomiska informationen som företag kommunicerar 
information till deras intressenter för att välgrundade beslut gällande företaget 
ska kunna tas (Johansson et al. 2013; Arvidson et al. 2016). Det ligger i 
företags intresse att ge alla, både interna och externa intressenter, information 
om företagets ekonomiska ställning (Arvidson et al. 2016). Svårigheten med 
detta är att företags olika intressenter efterfrågar olika slags information, 
beroende på vilket intresse de har i företaget (Clarkson 1995). Därmed är det 
extra viktigt för den som förmedlar ekonomisk information att veta hur den 
ska kommunicera informationen samt vilken information som ska förmedlas 
till företagets olika intressenter (Rimmel & Jonäll 2016).  
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1.2. Problemdiskussion 

Ett företags ekonomiska information, dess innehåll och hur den 
kommuniceras, har länge diskuterats och är än idag ett omdiskuterat ämne. 
Elliott och Elliott (2006) förklarar att detta beror på att de olika intressenterna 
efterfrågar olika slags information och på grund av det är det svårt för företag 
att veta vilken information som är av relevans. För att företaget ska få en 
förståelse för vilken information som efterfrågas krävs en fungerande 
kommunikationsprocess mellan företaget och intressenterna (Cornelissen 
2008).   

 

Hur företag ska kommunicera ekonomisk information till sina intressenter och 
vilken ekonomisk information som ska kommuniceras är två 
företagsekonomiska områden som berörts mycket i tidigare forskning. En 
genomgång av denna forskning visar att tidigare forskning mestadels fokuserar 
på hur ekonomisk information kommuniceras till de externa intressenterna. 
Arvidson et al. (2016) menar att det är viktigt att förse de externa 
intressenterna med ekonomisk information då de inte har någon annan tillgång 
till företags verksamhet vilket interna intressenter har. Anställda är en intern 
intressent, men har inte tillgång till all ekonomisk information även om de är 
en del av verksamheten (Lindvall 2011). De andra interna intressenterna såsom 
ägare (i ej börsnoterade företag) och företagsledningen har tillgång till denna 
information på grund av att det är de som leder företaget (Johansson et al. 
2013). Därav föreligger informationsasymmetri mellan ledningen och anställda 
då de anställda inte alltid får all den ekonomiska information de kan tänkas 
behövas (Johansson et al. 2013). Även om företag har ansvar att förse 
anställda med ekonomisk information väljer de ibland att bortse från anställdas 
legitima rätt att få information (Williams & Adams 2013). Detta tillsammans 
med att tidigare forskning mestadels endast nämner, men inte berör, att den 
ekonomiska informationen är lika viktig att kommunicera till de interna 
intressenterna likaväl som till de externa (Merkl-Davies & Brennan 2017), gör 
att det finns en forskningslucka i hur den ekonomiska informationen 
kommuniceras till de anställda.  
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Kommunikation mellan människor är grunden för företags verksamhet och 
företag måste därmed behärska att kommunicera information till alla 
intressenter (Varey & White 2000; Cornelissen 2008). Som nämns ovan 
prioriterar företag att kommunicera ekonomisk information till de externa 
intressenterna för att minska informationsasymmetrin som föreligger med 
dessa, eftersom de inte har insyn i verksamheten (Johansson et al. 2013). Även 
om så är fallet är anställda en intressentgrupp vars intressen också måste 
tillgodoses, då de anses vara en primär intressegrupp på grund av att de är en 
viktig resurs för företaget (Clarkson 1995; Greenwood & Andersson 2009). 
Det är de anställda som representerar företaget samt de som står för 
arbetskraften och därmed är företagets fortlevnad beroende av de anställda 
(Clarkson 1995; Johansson et al. 2013; Greenwood & Andersson 2009). 
Företags misslyckanden och framgångar beror oftast på de anställda då de 
påverkar tillväxten och utvecklingen av företaget, därför är det av väsentlighet 
att förse de anställda med information (Ebimobowei & Yadirichukwu 2012). 
Att kommunicera ekonomisk information till de anställda bör vara av intresse 
för företag då det stärker relationen med de anställda samt bidrar till ökad 
kunskap och bättre motivation hos de anställda (Erikson 2017; Cornelissen 
2008). Genom att få tillgång till ekonomisk information kan anställda känna 
sig mer delaktiga i företaget och på så sätt kunna bli motiverade att utföra 
deras prestationer i enlighet med företagets mål (Atkinson et al. 2007; Junger 
et al. 2018). Den ekonomiska informationen ger dem även en uppfattning hur 
företaget mår och således hur stort utrymme det finns för förbättringsåtgärder 
och löneökning samt om det finns trygghet för fortsatt anställning (Arvidson 
et al. 2016). 

 

För att sammanfatta ovanstående, tenderar tidigare forskning att mestadels 
fokusera på hur ekonomisk information kommuniceras till externa intressenter 
och mindre fokus har lagts på hur ekonomisk information kommuniceras 
internt. Även om så är fallet, poängterar tidigare forskning att anställda faktiskt 
är en primär intressentgrupp, vilket gör det intressant att skapa en förståelse 
för hur kommunikation av ekonomisk information ser ut internt. För att skapa 
denna förståelse måste vi utreda hur ekonomisk information kommuniceras 
internt i ett företag och om informationen som kommuniceras uppfyller de 
anställdas informationsbehov.  
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Det kommer därmed vara relevant att undersöka om det skiljer sig mellan 
sändaren av den ekonomiska informationens perspektiv och de anställdas, 
vilka är mottagarnas, perspektiv.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats blir följaktligen att skapa en förståelse för hur 
kommunikation av ekonomisk information ser ut internt i företag.  

 

Syftet har vi sedan valt att bryta ner till två frågeställningar: 

• Hur väljer företag att kommunicera ekonomisk information till sina 
anställda samt vilken information väljer de att kommunicera? 

• Hur vill anställda att ekonomisk information ska kommuniceras samt 
vilken ekonomisk information vill de ha kommunicerad till sig?  
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel är upplagt efter studiens syfte och frågeställningar i den mån som är möjligt. 
Kapitlet inleds med en kort redogörelse för intressentmodellen, för att därefter mynna ut i de 
anställda som intressenter. Kapitlet berör sedan teorier och tidigare forskning angående 
intern kommunikation och ekonomisk information. Därefter kopplas dessa delar ihop och 
teori om hur ekonomisk information ska kommuniceras intern presenteras. Vidare kommer 
teori om vilken nytta den ekonomiska informationen har för både företag och anställda. 
Avslutningsvis sammanfattas kapitlet med figur 2.1 där syftet kopplas ihop med den 
teoretiska referensramen.  

 

2.1. Intressentmodellen 

Intressentmodellen bygger på antaganden att företag har relationer med olika 
intressenter och eftersträvar därmed att förklara förhållandet mellan en 
organisation och dess miljö (Benn et al. 2016; Mainardes et al. 2011). En 
intressent är definierad som “varje grupp eller individ som kan påverka eller 
påverkas av företaget och att dess mål uppnås” (Freeman 1984, s.26). Därmed 
är den centrala utgångspunkten i intressentmodellen ett företag och dess 
omgivning (Arvidson et al. 2016). Företag måste ta hänsyn till de olika 
intressenternas behov, intressen och vilken påverkan intressenterna har på 
företaget samt hur företaget kan påverka dessa intressenter. Således föreligger 
det ett ömsesidigt beroende mellan ett företag och dess intressenter (Clarkson 
1995; Mainardes et al. 2011). Det är även av väsentlighet för företag att 
försöka påverka intressenterna att agera i enlighet med företagets intressen 
(McWilliams & Siegel 2001).  

 

Ett intresse som intressentmodellen syftar på är att företag ska förse sina olika 
intressenter med relevant information, som sedan ska underlätta 
intressenternas beslutsfattande (Cornelissen 2008). För att förtydliga vilka 
intressenter som har mest påverkan på företaget har Clarkson (1995) gjort en 
uppdelning mellan primära och sekundära intressenter. De primära 
intressenterna är investerare, anställda, kunder och leverantörer och dessa har 
ett betydande ekonomiskt förhållande med företaget och är därmed av 
väsentlig betydelse för företagets överlevnad (Clarkson 1995).  De intressenter 
som är engagerade i företaget men inte är av avgörande betydelse för 
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företagets överlevnad är sekundära intressenter och dessa kan vara massmedia, 
konkurrenter eller branschorganisationer (Clarkson 1995; Benn et al. 2016).  

 

Det måste även förtydligas att intressentmodellen kan ses utifrån två olika 
perspektiv, ett etiskt perspektiv eller ett ledningsperspektiv. Ur det etiska 
perspektivet ser man alla intressenter som lika mycket värda och 
utgångspunkten är att alla intressenter ska få sina behov uppfyllda till samma 
grad, oavsett hur betydelsefull intressenten är för företaget (Deegan & 
Unerman 2011). Detta perspektiv gör således ingen uppdelning mellan primära 
och sekundära intressenter. Däremot ur ett ledningsperspektiv ligger fokus på 
att tillgodose de primära intressenternas behov, då dessa är nödvändiga att 
behålla för företagets överlevnad (Deegan & Unerman 2011). Genom detta tar 
denna studie avstamp i ledningsperspektivet, då det förutsätts att det finns 
primära och sekundära intressenter.  

 

Ett förtydligande görs även att företag både har externa och interna 
intressenter (McCullar 2013), där exempelvis investerare föreskrivs som 
externa intressenter och anställda som interna intressenter (Arvidson et al. 
2016). Arvidson et al. (2016) förklarar att de interna intressenterna är de som 
tillhör företaget medan externa intressenter däremot är intressenter som bara 
har anknytning till företaget. Denna uppdelning av intressenter görs för att öka 
förståelsen att det behövs kommuniceras olika information beroende på vilken 
koppling intressenten har till företaget (McCullar 2013). En skillnad mellan de 
externa och interna intressenterna är att de externa intressenterna endast får 
tillgång till den offentliga informationen, såsom årsredovisningen (Arvidson et 
al. 2016). Därmed förutsätts det att de interna intressenterna har mer tillgång 
till information, då de är en del av företagets verksamhet (Arvidson et al. 
2016). Dock är det upp till företaget själva att bestämma hur de tar fram och 
presenterar den interna ekonomiska informationen till de anställda, då 
förmedlingen av intern ekonomisk information inte är lagstadgad (Arvidson et. 
al 2016). 

 

2.1.1.  Intressentgruppen anstäl lda 

Anställda ses som interna intressenter då de är involverad i den interna 
verksamheten (Schlosser & McNaughton 2007). Anställda är även en av de 
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primära intressenterna, då de har större inverkan på det finansiella resultatet än 
någon annan intressentgrupp och är därmed en betydelsefull intressent för 
företaget (Clarkson 1995; Bussy & Suprawan 2012; Verghese 2017). Anställda 
är de som representerar företaget och är därför en av de viktigaste resurserna 
för företagets framgång. Detta då företag är beroende av de anställda eftersom 
det bland annat är de som har en relation med företagets kunder (Greenwood 
& Andersson 2009; Benn et al. 2016). En stark kundrelation leder till ett 
förbättrat resultat då anställdas handlingar och attityd kan påverka företagets 
framtida relationer med kunderna och är därmed av stor betydelse för att 
behålla företagets kunder (Schlosser & McNaughton 2007). Det är genom de 
anställdas talanger och förmågor som företag får konkurrensfördelar och 
genom att fokusera på de anställda påverkar det alla intressenterna, då de 
anställda är företagets kommunikationskanal till de flesta intressenter (Kent & 
Zunker 2017; Schlosser & McNaughton 2007). 

 

Anställda är individer som kan tillhöra flera olika intressentgrupper då en 
anställd kan vara både ägare, chef, representant för samhället eller någon som 
arbetar i företaget (Greenwood & Anderson 2009; Freeman & Reed 1983; 
Crowther & Seifi 2016). På grund av detta kan anställda ha olika intressen på 
arbetsplatsen och därmed är det viktigt att se anställda som både intressenter 
till företaget samt enskilda individer då värderingarna kan skilja sig åt 
(Greenwood & Anderson 2009). Som privatperson i samhället kan den 
anställdes intresse vara av miljöaspekt (Crowther & Seifi 2016) medan en 
anställd som medarbetare i företaget har intresse av företagets överlevnad, då 
den vill få avkastning i form av lön för arbetet de lägger ner (Mallin 2016). I 
denna studie är det anställdas intresse som medarbetare som är i fokus och är 
därmed som Mallin (2016) förklarar att företaget ska ha möjlighet att betala lön 
till den anställda. För att kunna bedöma företagets ekonomiska situation är det 
av väsentlighet för de anställda att ha tillgång till ekonomisk information 
gällande företaget (Greenwood & Anderson 2009; Johansson et al. 2013).  

 

2.2.  Kommunikation av ekonomisk information 

2.2.1.  Intern kommunikation 

Intern kommunikation är kommunikation som sker med de anställda och är 
till för att skapa ett kommunikationsflöde internt i företaget som bidrar till en 
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bättre relation mellan företaget och de anställda (Welch 2012; Cornelissen 
2008). Kommunikation med samtliga anställda är den viktigaste komponenten 
i ett företags kommunikationsprocess (Zerfass & Sherzada 2015). Syftet med 
att kommunicera internt i företag är således att gemensamt kunna bidra till att 
företagets mål uppfylls (Erikson 2017). Kommunikationen bidrar till ökad 
kunskap hos medarbetarna, som i sin tur kan öka de anställdas motivation för 
arbetet (Erikson 2017; Cornelissen 2008). Därför är det viktigt för företag att 
ha en fungerande intern kommunikation, så att anställda ska kunna förses med 
nödvändig information om vad som händer i företaget samt hur företaget går 
(Cornelissen 2008).  

 

Det finns olika kommunikationssätt som företag kan använda sig av för att 
förmedla information och två av dessa är elektronisk kommunikation och 
“face-to-face” kommunikation (Welch 2012). Ett av de viktigaste 
kommunikationssätten är möten, vilket leder till att ledningen och de anställda 
kan dela idéer och information (Allen et al. 2016). Detta är därav ett av de 
mest effektiva sätten för ett företag att kommunicera information till sina 
anställda, då face-to-face interaktion och framför allt möten, leder till att de 
anställda känner sig delaktiga och har möjlighet att framföra feedback på 
informationen som förmedlas (Allen et al. 2016; White et al. 2010). Ett annat 
kommunikationssätt att förmedla information är genom e-mail och det 
benämns som elektronisk kommunikation (Welch 2012). Att förmedla 
information genom e-mail är ett effektivt sätt då det inte är lika tidskrävande 
som möten (White et al. 2010). White et al. (2010) framhäver dock att när det 
gäller kommunikation genom e-mail är det lättare för mottagaren att ignorera 
informationen, då de flesta anställda inte har tid att läsa igenom informationen 
noggrant.  

 

2.2.2.  Ekonomisk information 

Ekonomisk information är den information, både finansiell och icke-finansiell, 
som kommuniceras till företags intressenter för att utgöra beslutsunderlag 
angående företags verksamhet (Atkinson et al. 2007; Arvidson et al. 2016).  
Finansiell information är de siffror som kan hittas i redovisningen medan icke-
finansiella innehåller mer förklaringar till den finansiella informationen 
Atkinson et al. 2007; Bjurklo 2006). Ekonomisk information har en bred 
omfattning och kan användas av företag för både internt och externt syfte 
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(Rimmel & Jonäll 2016). Därmed är syftet med att producera och förmedla 
den ekonomiska informationen att upplysa både interna och externa 
intressenter om företagets ekonomiska ställning samt att vara ett 
beslutsunderlag för dem (da Silva Nogueira & Jorge 2017; Johansson et al. 
2013). Den ekonomiska informationen är även nödvändig för att företag ska 
kunna bedriva ekonomisk aktivitet, då informationen även ligger till grund för 
deras eget beslutstagande (Johansson et al. 2013). 

 

Ekonomisk information delas oftast upp i intern och extern redovisning på 
grund av att det finns olika användare (Rimmel & Jonäll 2016). 
Externredovisningen är främst riktad mot de externa intressenterna och 
framförallt investerare, för att de ska kunna värdera företaget och göra en 
bedömning angående företagets framtid (Merkl-Davies & Brennan 2017; 
Ditlevsen 2012; Stainbank & Peebles 2006). Ett verktyg som kan användas för 
att förmedla den externa ekonomiska informationen är årsredovisningen och 
den är ett av de viktigaste verktygen för att behålla relationen med investerare 
(da Silva Nogueira, & Jorge 2017; Ditlevsen 2012). Årsredovisningen är en 
offentlig finansiell rapport som ska utgöra en grund för att företags 
intressenter ska kunna ta välgrundade beslut angående frågor som rör 
företaget, samt skapa prognoser angående företagets framtid (Lönnqvist 2011). 
De två huvuddelar som årsredovisningen består av är resultaträkningen, där 
man kan utläsa om företaget har gjort en vinst eller förlust under året, samt 
balansräkningen där företagets tillgångar och skulder redovisas (Arvidson et al. 
2016).  

 

Internt kan den ekonomiska informationen användas för att ta beslut 
angående produktion, prissättning eller hur företagets verksamhet ska styras 
(Arvidson et al. 2016). Detta då den ekonomiska informationen inte bara ger 
information om resultatet, utan även information om företagets resurser, 
förpliktelser och intäkter (Ebimobowei & Yadirichukwu 2012). Intern 
redovisning har därmed en grundläggande roll i företags interna 
beslutsfattande och da Silva Nogueira och Jorge (2017) poängterar vikten av 
att den ekonomiska informationen ska vara aktuell, exakt och tillgänglig för att 
underlätta beslutsfattandet. Innehållet i den ekonomiska informationen måste 
även vara relevant för att skapa en djupare förståelse och minska risken att 
informationen misstolkas (Bjurklo 2006). Innehållet i den interna ekonomiska 
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informationen används för budgetuppföljning och intern styrning, därmed kan 
informationen vara uppdelad i mer specifika grupper som exempelvis olika 
slags produkter, projekt eller marknader (Samuelson 1997).  

För att innehållet i den ekonomiska informationen ska vara användbar för alla 
företagets intressenter är det nödvändigt att rapportera uppgifter om företagets 
förflutna, nutid och framtid, samt både finansiell och icke- finansiell 
information och hur de finansiella målen ska uppnås (da Silva Nogueira & 
Jorge 2017). Detta då några centrala skillnader mellan den interna och externa 
redovisningen är att den externa redovisningen fokuserar på historiska 
händelser i företaget medan den interna redovisningen fokuserar mer på 
information om företagets framtid (Johansson et al. 2013; Rimmel & Jonäll 
2016).  

 

2.2.3.  Hur ekonomisk information kommuniceras 
internt  

Ett område där man använder sig av intern kommunikation är när företag 
förmedlar ekonomisk information till anställda (Verghese 2017). Att 
kommunicera ekonomisk information till de anställda är nödvändigt för 
företags överlevnad på grund av att om informationen inte kommuniceras, vet 
de anställda inte vad som ska förbättras eller hur de ska utföra sitt arbete 
(Erikson 2017). En kontinuerlig dialog mellan anställda och ledningen 
angående företagets mål och vad man vill åstadkomma är en viktig del för en 
effektivare organisation (Erikson 2017; White et al. 2010). Därför är det viktigt 
att det förekommer tvåvägskommunikation mellan anställda och den som 
kommunicerar informationen, då tvåvägskommunikation möjliggör att de 
anställda kan framföra sina åsikter och feedback på informationen som 
kommuniceras (Verghese 2017). Detta leder i sin tur till att 
informationsasymmetrin minskas mellan företaget och de anställda, då 
informationsasymmetri innebär att företaget har mer information än de 
anställda (Johansson et al. 2013). Därmed måste företaget kommunicera så 
mycket information som möjligt för att förminska informationsasymmetrin 
och möjliggöra bättre grundade beslut (Johansson et al. 2013). För att 
ytterligare minska informationsasymmetrin bör även sändaren av den 
ekonomiska informationen skapa sig en förståelse om vilken information 
mottagaren vill ha samt vilken kunskap den anställda har, innan informationen 
kommuniceras (Erikson 2017). När en person med ekonomisk kunskap 



17 

kommunicerar ekonomisk information till någon utan denna kunskap, måste 
informationen framställas på ett lättförståeligt sätt (Heath 1987).  

 

Den interna kommunikationen av ekonomisk information kan endast vara till 
fördel för företaget och de anställda om informationen som kommuniceras till 
de anställda är förståelig och användbar för dem (Welch 2012; Tkalac Verčič 
& Pološki Vokić 2017). Den person som har störst tillgång till den 
ekonomiska informationen och därmed blir sändaren av informationen, har 
därför ett ansvar att kommunicera informationen till de anställda på ett sådant 
sätt att inga missuppfattningar uppstår (Erikson 2017). Missuppfattningar kan 
enligt Heath (1987) uppstå om anställda inte förstår innebörden av den 
ekonomiska information som presenteras för dem. Det beror på att 
mottagaren av ekonomisk information oftast inte har tillräcklig kunskap om de 
ekonomiska termerna som används, vilket leder till att mottagarna inte tar till 
sig informationen då de inte förstår eller drar felaktiga slutsatser av det som 
presenteras (Heath 1987; Deegan & Unerman 2011). Konsekvensen kan 
således bli att det uppstår ett kunskapsgap mellan sändaren och mottagaren, då 
mottagaren inte har tillräckligt med kunskap för att ta till sig den ekonomiska 
informationen som presenteras av sändaren (Ettema & Kline 1977). Sändaren 
kan därför använda sig av förklarande grafik eller jämförande exempel vid 
presentationen av den ekonomiska informationen för att ge en bättre 
förståelse för de som inte har den ekonomiska kunskapen (Erikson 2017; 
Allen et al. 2016). Ett annat alternativ för att öka förståelsen av den 
ekonomiska informationen är att siffrorna som presenteras innehåller 
förklaringar och att det finns ett samband mellan siffrorna och dessa 
förklaringar (Deegan & Unerman 2011). Förklaringarna av den ekonomiska 
informationen bidrar även till att de anställda inte drar egna slutsatser av det 
som står i den ekonomiska informationen, då förklaringarna poängterar exakt 
vad som menas med det som presenteras (Heath 1987). Därmed kan de 
missuppfattningar, som enligt Heath (1987) uppstår om informationen inte är 
begriplig, undvikas.  

 

Som nämns ovan är möten ett effektivt tillvägagångssätt och används för att 
kommunicera ekonomisk information på ett lättförståeligt sätt, då det skapar 
en öppen dialog mellan deltagarna (Erikson 2017). Det finns även möjlighet 
för de anställda att ställa frågor om det de inte förstår samt framföra sina egna 
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åsikter om informationen som kommuniceras (Erikson 2017; Allen et al. 2016; 
White et al. 2010). Sändaren av den ekonomiska informationen måste dock 
hitta en bra balans i hur mycket information som förmedlas, då för lite 
information kan skapa en misstro hos mottagarna medan för mycket 
information kan resultera i att informationen ignoreras (White et al. 2010). Det 
kan vara svårt att producera rätt mängd information, då alla anställda har olika 
stort informationsbehov när det gäller den ekonomiska informationen (White 
et al. 2010; Lindvall 2011). Genom att kommunicera för mycket eller irrelevant 
information kan ett informationsgap uppstå, vilket förklaras som ett gap 
mellan vilken information som är användbar för användarna och vilken 
information som finns tillgänglig för dem (Vanstraelen et al. 2012). Därför är 
det av väsentlighet för företag att analysera förhållandet mellan vilken 
information som behövs och vilken information som mottages av de anställda 
samt försöka ena företags intressen och anställdas intressen (White et al. 2010; 
Vanstraelen et al. 2012). Detta kan göras genom att kommunicera den 
ekonomiska informationen då den bidrar till förståelse och kunskap av 
företagets verksamhet hos de anställda och därmed försöka skapa 
gemensamma intressen (Erikson 2017).  

 

2.3.  Den ekonomiska informationens nytta 

2.3.1.  Företagets  nyt ta av ekonomisk information 

Två intressenter som är av betydelse i hur den ekonomiska informationen når 
anställda är ledningsgruppen och ägarna (i ej börsnoterade företag), då det är 
dessa som påverkar eller bestämmer vilken information som ska nå de 
anställda och omvärlden (Erikson 2017; Arvidson et al. 2016; Johansson et al. 
2013). Det är dessa intressenter som representerar företaget i sin helhet och 
därmed kontrollerar företaget (Johansson et al. 2013). I denna studie är 
utgångspunkten företaget som ledningsgrupp eller ägare, då sändaren av den 
ekonomiska informationen antingen är med i ledningsgruppen och/eller är 
ägare. Ledningsgruppen är en grupp bestående av VD:n och chefer, vars 
uppgift är att ansvara över företagets verksamhet (Företagsledning u.å.). I ej 
börsnoterade företag ingår även ägarna oftast i företagsledningen, vilket gör att 
de är med och samordnar företagets verksamhet (Företagsledning u.å). 
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Då det är de som är tillsatta i ledningsgruppen som har mer tillgång till 
ekonomisk information än andra intressenter, är det av väsentlighet att dessa 
vet hur de ska använda den ekonomiska informationen (Johansson et al. 2013; 
Erikson 2017). Genom tillgång till ekonomisk information går det att jämföra 
och utvärdera hur de olika åtgärderna som har tänkt ske påverkar företaget 
och det går således att avgöra vilken åtgärd som kommer leda till bäst resultat 
(van der Veeken & Wouters 2002). Med hjälp av ekonomisk information kan 
därmed företaget styra anställda att arbeta utifrån företagets intresse genom att 
förse dem med den information som anses vara väsentlig för att de anställda 
ska göra rätt val (Lindvall 2011). Därmed kan företag, genom att förmedla 
ekonomisk information, sända signaler till de anställda vilka som är företagets 
prioriteringar (Atkinson et al. 2007). På så sätt kan företag uppnå ett önskvärt 
beteende hos anställda så att både företaget och anställda agerar mot samma 
mål och syfte, vilket förväntas leda till att företagets effektivitet och 
produktivitet förbättras (Lindvall 2011). 

 

2.3.2.  Anstäl ldas nyt ta av ekonomisk information 

Anställda har ett stort intresse i företagets framgång vilket gör det väsentligt 
för dem att ha tillgång till ekonomisk information om hur företaget går, då de 
är beroende av företagets fortlevnad för att företaget ska kunna betala deras 
lön (Greenwood & Anderson 2009; Mallin 2016). Det är av väsentlighet för de 
anställda att ta del av ekonomisk information för att exempelvis bedöma om 
det finns utrymme för löneökning, hur mycket personalkostnader företaget har 
och hur mycket pengar företaget sätter av till pensionsmedel (Arvidson et al. 
2016). Det är även av betydelse för de anställda att känna sig delaktiga i 
företagets beslut och åtgärder, då det ger en känsla över kontroll över sitt eget 
arbete (Atkinson et al. 2007). Känslan av delaktighet strävar anställda efter då 
det ger dem chansen att kunna påverka företagets beslut och därmed kunna 
tillgodose sina egna intressen såväl som företagets intressen (Atkinson et al. 
2007). Tillgång till ekonomisk information ger anställda möjligheten att avgöra 
hur mycket utrymme det finns att göra de ändringarna de önskar och därmed 
kunna ta egna initiativ och vara så kreativa som möjligt (Lindvall 2011). 
Känslan av delaktighet bidrar även till de anställdas motivation att nå 
företagets mål och detta är en avgörande faktor för företagets framgång 
(Anitha 2014; Jungert et al. 2018). Det är en avgörande faktor för företagets 
framgång på grund av att om de anställda känner sig engagerade och 
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intresserade i sitt arbete leder det till att motivationen ökar och det blir således 
en bättre prestation för hela företaget likaväl som de anställdas egna 
prestationer (Jungert et al. 2018; Erikson 2017; Lindvall 2011). Att anställda får 
tillgång till ekonomisk information bidrar därmed till högre motivation hos de 
anställda då de får en uppfattning hur företaget mår och känner sig delaktiga 
(Lindvall 2011). 

 

För att kunna öka sina egna prestationer måste även anställda få en förståelse 
över hur deras handlingar konkret påverkar företaget och detta kan de få 
genom den ekonomiska informationen (Hudson & Palmer 2014; Lindvall 
2011). Den ekonomiska informationen kan ge anställda en förståelse hur deras 
prestation bidrar till företagets resultat samtidigt som de får möjlighet att se 
hur deras beslut påverkar andra enheter än deras egna (Hudson & Palmer 
2014). Den information som behövs för att få denna förståelse är en förklaring 
av siffrorna i den ekonomiska informationen samt förklaringar hur olika 
avdelningar hänger ihop (Bjurklo 2006). Därav efterfrågar anställda både 
finansiell ioch icke-finansiell information, då de förklaringar som den icke-
finansiella informationen bidrar med ger de anställda information som 
underlättar förståelsen av den finansiella informationen (Bjurklo 2006).  
 
 

2.4.  Sammanfattning 

 För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har figur 2.1 tagits 
fram. Figur 2.1 sammanfattar hur studiens teori och syfte är sammankopplad 
och det är genom denna figur som studiens teoretiska referensram är 
uppbyggt. Då det är av betydelse för företag att kommunicera ekonomisk 
information till sina intressenter är det även av betydelse att förstå hur den 
ekonomiska informationen ska kommuniceras samt vilken information 
intressenterna vill ha. Det är även av vikt för företag att tillgodose alla 
intressenters informationsbehov och inte bara vissa utvalda. Anställda är en 
intressentgrupp vars informationsbehov behövs tillgodoses men tidigare 
forskning indikerar att företag främst fokuserar på de externa intressenternas, 
framförallt investerarnas, informationsbehov. Därmed är det viktigt att det 
föreligger en tvåvägskommunikation mellan företag och anställda så båda 
parterna får en uppfattning om vilken information den andra anser vara 
relevant och varför.  
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Utifrån detta förklarar figur 2.1 att det inte är säkert att företags val av hur de 
kommunicerar ekonomisk information samt vilken ekonomisk information de 
väljer att kommunicerar stämmer överens med hur anställda vill ha det. Hur 
företag kommunicerar ekonomisk information är kopplad till avsnitt 2.2.3. 
Vilken ekonomisk information som kommuniceras och vilken ekonomisk 
information de anställda vill ha är kopplad till avsnitt 2.2.2 och 2.3.2. Hur 
anställda vill ha ekonomisk information kommunicerad kommer diskuteras 
närmare i empirin och analysen. 
 

 
 
Figur 2.1. Sammanfattning teoretiska referensramen 
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3. Metod 

Metodkapitlet kommer beskriva utförandet av denna studie. Beskrivningar av 
forskningsstrategin, datainsamlingsmetoden, urval, genomförandet och forskningsetiken 
kommer redogöras samt de problem som kan uppstå i dessa områden. Detta kapitel 
kommer även diskutera denna studiens trovärdighet och hur trovärdigheten att uppnåtts.  

 

3.1. Forskningsstrategi 

Eftersom att syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur 
kommunikation av ekonomisk information ser ut internt i företag, blir denna 
studie således en kvalitativ studie. Bryman och Bell (2013) beskriver att 
kvalitativ forskning fokuserar på att skapa en förståelse för hur deltagarna i 
studien, utifrån en specifik miljö, uppfattar den sociala verkligheten. Då den 
kvalitativa datan behandlar personliga upplevelser, samt studerar deltagarnas 
egna upplevelser och värderingar, besvarar det därmed studiens syfte på bästa 
sätt (Starrin & Svensson 1994; Bryman & Bell 2013). Eftersom studiens 
frågeställningar inte är specifika anses en kvalitativ metod vara det lämpligaste 
valet.  

 

Denna studie utgår således från deltagarnas perspektiv vilket enligt Bryman 
och Bell (2013) är utgångspunkten för en kvalitativ studie. Forskningsansatsen 
som denna studie utgått ifrån är ett abduktivt synsätt som enligt Alvesson och 
Sköldberg (2017) innehåller både induktion och deduktion. Detta innebär att 
det under studiens gång är möjligt att använda det insamlade datamaterialet för 
att justera och komplettera teorin (Alvesson & Sköldberg 2017). Utifrån en 
abduktiv ansats har vi därmed tagit hjälp av det insamlade materialet i vår 
studie för att skapa en förståelse, för att sedan bygga på vår teori med 
väsentliga aspekter som tagits upp under intervjuerna. Därmed har vi kunnat 
skapa en förståelse för vilken teori som är relevant för vår studie och vilka 
delar som inte är relevanta att ha med i teorin. Detta har hjälpts oss att kunna 
bygga en teori som är nödvändig för att sedan kunna skapa en analys som är 
kopplad till teoriavsnittet. Ett exempel där teori fick läggas till utifrån empirin 
var gällande informationsgapet och kunskapsgapet som framkom under 
insamlingen av datan. Genom det var vi tvungna att uppdatera den teoretiska 
referensramen med förklaringar av dessa gap och varför de kan uppstå.  
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3.2.  Datainsamlingsmetod 

Metoden som används för att samla in data till denna studie är kvalitativa 
intervjuer.  Ekengren och Hinnfors (2012) förklarar att vissa problem kräver 
en viss metod och hur man formulerar syftet är av betydelse när metod ska 
väljas. Vi anser därmed att intervjuer är den metod som studiens syfte kräver, 
eftersom vi vill skapa en djupare förståelse över ett fenomen, i detta fall hur 
kommunikation av ekonomisk information ser ut internt i företag. Syftet med 
intervjuer är att skapa förståelse över ämnet utifrån respondentens perspektiv 
(Kvale & Brinkman 2014), vilket denna studie utgår ifrån. Därmed valde vi att 
utföra intervjuer då vi ville få en förståelse över ämnet utifrån två olika 
perspektiv, både från sändaren av ekonomisk information, samt mottagarna av 
den ekonomiska informationen. Vi valde att genomföra intervjuer då vi ville 
ha mer utförliga svar, vilket Bell (2016) tar upp som en fördel med intervjuer. 
Bryman och Bell (2013) nämner att en nackdel med personliga intervjuer kan 
vara att de är tidskrävande och dyra. Dock ansåg vi att det var viktigt att skapa 
en personlig kontakt med respondenten för att på ett enklare sätt kunna 
förklara eller förtydliga frågor om det skulle uppstå missförstånd under själva 
intervjun.  Då personliga intervjuer är en tidskrävande process begränsade det 
valet av antal intervjuer, men med inspiration av Ekengren och Hinnfors 
(2012) valdes det att utföra 14 intervjuer och genom dessa intervjuer uppnådde 
vi teoretisk mättnad. Ekengren och Hinnfors (2012) menar att när man inte 
längre får fler svarsvarianter har man uppnått teoretisk mättnad och detta 
upplevde vi i de sista intervjuerna, då inget nytt uppkom. Vi ansåg att vi 
uppnått teoretisk mättnad på grund av de flesta svar var återkommande och 
inget nytt relevant kunde tas ut från intervjuerna. 

 

Utifrån syftet valdes därigenom en intervjumetod som Bryman och Bell (2013) 
förklarar som semistrukturerade intervjuer. Detta för att respondenternas svar 
skulle kunna bli så utförliga som möjligt samt att vi skulle få möjlighet att 
anpassa intervjuerna efter respondenternas svar. En semistrukturerad intervju 
lämnar utrymme för intervjupersonen att formulera egna svar, då frågorna är 
öppna och lämnar utrymme för intervjupersonen att själv berätta vad den 
anser är viktigt (Yin 2013; Bryman & Bell 2013). Då vår intervjuguide utgår 
från uppsatsens frågeställningar och har två olika teman som ska beröras är 
semistrukturerad intervju den mest lämpade intervjuformen för denna studie. 
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Semistrukturerade intervjuer innebär att man utgår från en intervjuguide med 
specifika teman, samtidigt som man kan vara flexibel under intervjuns gång 
och lägga till frågor (Bryman & Bell 2013). Exempel på frågor som ställdes 
utifrån våra olika teman var vad respondenten ansåg vara ekonomisk 
information samt på vilket sätt den ekonomiska informationen kommuniceras 
i företaget. 

 

För att få ut så relevanta svar som möjligt och undersöka om intervjuguiden 
gav de svar som var nödvändiga för att besvara syftet, genomfördes en 
pilotstudie. En pilotstudie är en undersökning som genomförs med någon som 
inte ska delta i studien och sker därmed innan den riktiga undersökningen 
(Bryman & Bell 2013). Utifrån pilotstudien bekräftades vilka frågor som var 
relevanta och vilka som behövdes omformuleras för att intervjuerna skulle 
kunna utföras på bästa sätt. Pilotstudien är till för att undersöka om det kan 
finnas några missförstånd med frågorna (Bryman & Bell 2013) och är ett bra 
sätt att kontrollera att upplägget av intervjuguiden är rätt samt om 
informationen är relevant (Yin 2013). Efter pilotstudien valdes det att lägga till 
mer allmänna frågor om respondentens arbetsuppgifter och om själva 
företaget. Detta ansågs nödvändigt för att få respondenten att känna sig mer 
bekväm och avslappnad i intervjun innan vi började ställa frågor som var mer 
relevanta för vår studie. 

 

3.3. Urval 

Urvalet i den här studien har utgått från ett icke-sannolikhetsurval och därmed 
ett så kallat målstyrt urval. Ett målstyrt urval är enligt Bryman och Bell (2013) 
ett urval där man väljer respondenter som är relevanta för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. Urvalet blev således målstyrt då vi valde att ta kontakt 
med ekonomiansvarig på varje företag. Ekonomiansvarig ansågs vara mest 
relevant på grund av att det är han/hon som framställer den ekonomiska 
informationen och därmed den med mest insikt. Då det behövdes intervjuer 
med olika slags anställda för att kunna besvara studiens forskningsfrågor 
användes ett snöbollsurval för att få fram anställda som skulle tänka sig ställa 
upp på intervju. Ett snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt med en 
nyckelperson för att sedan använda denna person till att få kontakt med flera 
respondenter (Bryman & Bell 2013). Det var ekonomiansvarig på varje företag 
som blev vår nyckelperson i att välja ut relevanta personer och därmed 
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skickade oss vidare till anställda på olika nivåer i företaget. Trost (2010) menar 
dock att en risk med att använda sig av en nyckelperson är att personen i fråga 
kan råka styra urvalet för mycket och det blir inte något rättvist resultat då 
respondenterna som väljs är de mest intressanta eller mest kunniga. Vi valde 
dock att bortse från denna risk då vi ansåg att fördelarna med att ha en 
nyckelperson på företaget vägde upp risken. Det var av väsentlighet för oss att 
ha en kontaktperson på varje företag för att underlätta studien, då det hade 
varit tidskrävande om intervjutillfällena skulle bestämmas med varje 
respondent enskilt.  

 
För att kunna besvara studiens forskningsfrågor intervjuades personer ur både 
sändarperspektivet och mottagarperspektivet, med andra ord företags 
perspektiv och anställdas perspektiv. Ur företagets perspektiv intervjuades 
sändaren från varje företag, vilket således blev fyra personer som antingen var 
företagets VD eller ekonomiansvarig. Detta då sändaren av ekonomisk 
information oftast är någon med hög position i företaget och ur företagets 
perspektiv behövdes någon med en roll där de förmedlade ekonomisk 
information till de anställda. Ur anställdas perspektiv intervjuades därmed 
anställda i företaget som är mottagarna av den ekonomiska informationen. 
Således intervjuades tio stycken anställda med olika positioner i företaget. Det 
gjordes även en uppdelning mellan om personen som intervjuades hade någon 
chefsposition eller inte, då en chefsposition kan innebära mer tillgång till 
ekonomisk information. För att få en större spridning och för att få en 
helhetsbild av detta forskningsproblem valdes det att inte göra någon 
avgränsning i branschområden. Således utfördes intervjuerna på fyra olika 
företag i fyra olika branscher. Då denna studie undersöker interna 
förhållanden kommer de branscher och företagen vi intervjuat inte att 
förklaras närmare. En beskrivning av de olika branscherna och företagen kan 
leda till att företagen i denna studie inte hålls anonyma, då några av företagen 
är i specifika branscher. Dock var alla fyra företag belägna i Karlstad och hade 
mer än 40 anställda. Detta val gjordes för att det kunde tänkas att den 
ekonomiska informationen kommunicerades på liknande sätt i företag med 
relativt liknande storlek.    
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3.4.  Genomförandet och forskningsetik 

Genomförandet av denna studie har utgått ifrån studiens syfte, dock är det 
viktigt att även ta hänsyn till vissa etiska aspekter när en studie ska 
genomföras. Innan studien påbörjades valdes det att via mail skicka ut 
nödvändig information samt syftet med vår studie till de berörda personerna. 
Detta är även en viktig etisk aspekt som Bryman och Bell (2013) tar upp, då 
informationskravet innebär att undersökningens syfte samt information om de 
olika momenten ska presenteras för de personer som ska delta i studien. Efter 
att vi försett de berörda personerna med information kontaktade vi dessa 
personer via telefon och frågade om de var intresserade av att delta samt gav 
ytterligare information. Genom detta uppfylls således samtyckeskravet då de 
berörda personerna frivilligt valde att delta (Bryman & Bell 2013; Forsman 
1997). Ekengren och Hinnfors (2012) menar att man först ska förse berörda 
personer med skriftlig information för att sedan ta muntlig kontakt. Vi ansåg 
att förse respondenterna med skriftlig information innan vi tog muntlig 
kontakt gav dem tid att tänka över informationen och bilda sin egen 
uppfattning, innan vi tog telefonkontakt för att skapa en mer personlig 
relation.  

 

Innan intervjuerna utfördes gav vi respondenterna möjlighet att vara med i 
planeringen av intervjun och komma med förslag angående plats och tid av 
intervjun. Detta gjordes genom telefonkontakten med nyckelperson, då det 
förklarades att intervjutillfället skulle ske när det passade dem bäst och på en 
plats där de kände sig trygga. Forsman (1997) menar att alla i 
intervjuprocessen, både forskaren och respondenten, måste ha möjlighet att 
komma med åsikter och vara med i planeringen. För att respondenterna skulle 
känna sig bekväm åkte vi till det aktuella företaget, för att sedan ge respondent 
möjlighet att välja ut en plats där vi kunde genomföra intervjun utan att bli 
störda. Intervjun ska ske i en miljö där respondenten känner sig trygg och där 
det inte finns några moment som stör (Trost 2010; Bryman & Bell 2013). 
Därmed utfördes intervjuerna på respondenternas kontor eller i en stängd 
konferenslokal, vilket gav respondenterna möjlighet att känna sig trygg i sin 
egen miljö.  

 

För att säkerställa för respondenterna att deras deltagande var fullständigt 
anonymt samt att försäkra dem att informationen som samlades in endast 
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skulle användas i denna studie fick respondenterna underteckna ett dokument 
som förklarade detta innan själva intervjun startade1. Därigenom uppfylls 
nyttjandekravet, som enligt Bryman och Bell (2013) är att uppgifterna som 
samlas in endast får användas i forskningssyfte. Även konfidens- och 
anonymitetskravet uppfylls genom att ge respondenterna denna information. 
Bryman och Bell (2013) förklarar att konfidens- och anonymitetskravet är att 
upplysa respondenterna att anonymitet föreligger om inte respondenten 
accepterar att bli nämnd vid namn. Det är viktigt för en forskare att uppfylla 
konfidens- och anonymitetskravet för att respondenterna ska känna sig trygga 
nog för att dela med sig av information (Bryman och Bell 2013). Genom att 
låta respondenterna vara fullständigt anonyma kunde de vara mer öppna och 
dela med sig av information som ansågs vara känslig. 

 
Respondenterna fick även godkänna att intervjun spelades in då det i enlighet 
med Bell (2016) är viktigt att förklara för respondenterna att inspelning 
kommer att ske. Vi valde att spela in intervjuerna på grund av att kunna 
säkerställa att full uppmärksamhet var på respondenterna och att inget relevant 
missades. Detta i enlighet med Forsman (1997) som betonar att genom 
inspelning dokumenteras intervjun på rätt sätt. När vi hade fått godkännande 
för inspelning av respondenterna valdes det att spela in på två mobiltelefoner. 
Detta för att säkerställa att vi hade tillgång till intervjun oavsett om några 
tekniska problem skulle uppstå, vilket kan vara en nackdel med inspelning av 
intervjuer (Trost 2010). Vi valde även att låta inspelningen stå på efter 
intervjun avslutades då respondenten kunde tänkas tillägga något relevant när 
intervjun var klar. Detta är i enlighet med Bryman och Bell (2013) som 
poängterar att det är bra att låta inspelningen stå på då respondenten oftast 
slappnar av och öppnar sig mer när intervjun väl är klar. Det visade sig vara ett 
bra val då det uppkom relevant information efter att intervjun var avslutad i 
majoriteten av intervjuerna.  

 

3.5. Dataanalys 

Inspelning och transkribering av intervjuerna utfördes för att underlätta 
analysarbetet. Detta i enlighet med Bryman och Bell (2013) som tydliggör att 
genom inspelning och transkribering får man en ordagrann redogörelse över 

                                                
1 Se bilaga 8.2 
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det som sägs under intervjuerna. Transkribering innebär att skriva ut 
intervjuerna och det är en tidskrävande process (Bryman & Bell 2013).  

 

För att underlätta det tidskrävande arbetet skedde insamlingen av datan och 
analysen jämsides, då detta enligt Bryman och Bell (2013) underlättar arbetet 
genom att man blir mer medveten om vilka kategorier och teman man letar 
efter. Dataanalysen inspirerades av vad Bryman och Bell (2013) nämner som 
grundad teori, vilket är den vanligaste metoden vid kvalitativ dataanalys. Kvale 
och Brinkmann (2014) betonar att för att kunna hitta samband och få en 
överblick över materialet är det av väsentlighet att utföra kodning. Vi valde att 
använda oss av öppen kodning, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är 
kodning där datan bryts ned, studeras och jämförs. Genom öppen kodning 
kunde vi på ett tydligt sätt se vilka ämnen som var relevanta i förhållande till 
teorin och studiens frågeställningar. Vid genomförandet av kodningen 
skapades fyra olika tabeller utifrån studiens frågeställningar. Detta för att 
lättare kunna kategorisera de olika svaren utifrån vad som ansågs vara relevant 
för att kunna besvara studiens frågeställningar. Därefter skapades två tabeller, 
en för innehållet av den ekonomiska informationen samt en för 
kommunikationen av den ekonomiska informationen. Detta upprepades från 
både sändarens perspektiv och mottagarens perspektiv. Sedan formades 
kategorier som ansågs vara relevanta utifrån både teorin och empirin för att 
sedan hitta relevanta citat som kunde användas under varje kategori.  

 

3.6. Trovärdighet 

Bryman och Bell (2013) förklarar att det är svårt att tillämpa reliabilitet och 
validitet i kvalitativa undersökningar på grund av att man studerar en social 
verklighet och därmed är det svårt att replikera studien och få fram exakt 
samma svar. Istället för att analysera reliabiliteten och validiteten föreslår Guba 
och Lincoln (1994) att trovärdigheten ska undersökas vid utförandet av en 
kvalitativ studie. Detta görs genom att kolla på tillförlitligheten, 
överförbarheten, pålitligheten och konfirmeringen av studien (Guba & Lincoln 
1994).  
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Gällande tillförlitligheten av studien menar Stenbacka (2001) att det handlar om 
att hitta relevanta respondenter för att på bästa sätt kunna besvara studiens 
syfte. Då denna studie undersöker både sändarens och mottagarens perspektiv 
var det av stor betydelse att hitta företag där vi fick tillgång till båda 
perspektiven. Därmed valdes det att ta kontakt med relativt stora företag där 
den ekonomiska informationen kommunicerades internt. Därav ökar studiens 
tillförlitlighet då respondenterna var relevanta utifrån studiens syfte. Då vi valt 
att utföra denna studie på flera olika branscher, ökar därmed överförbarheten i 
studien då resultatet inte utgår ifrån en viss kontext eller bransch. Därmed kan 
det tänkas att studien går att överföra till olika miljöer då inte en specifik 
bransch studeras. Studiens överförbarhet handlar om hur det empiriska 
resultatet blir liknande i en annan kontext, situation eller tidpunkt (Bryman & 
Bell 2013). För att öka pålitligheten är det av väsentlighet att presentera en tydlig 
förklaring av vilka faser som ingått i forskningsprocessen samt en beskrivning 
av studiens tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2013). Detta har framställts i 
metodkapitlet genom tydliga förklaringar och argument till varje beslut samt 
utförandet av studien. För att kunna konfirmera studien har intervjuguiden som 
används bifogats. Detta för att säkerhetsställa att inga ledande frågor har 
används eller några medvetna personliga värderingar har lagts i frågorna som 
ställts. Konfirmeringen av studien innebär att forskaren försöker vara så 
objektiv som möjligt och inte medvetet låter några egna värderingar påverka 
studien (Bryman & Bell 2013). 

 
  



30 

4. Empiriskt resultat 

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras och är upplagt efter de två 
frågeställningarna studien har. Avsnitt 4.1 redogör resultatet från sändarens perspektiv och 
avsnitt 4.2 redogör resultatet från mottagarens perspektiv.  

 

4.1. Sändarens perspektiv 

I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna med antingen 
ekonomichefen eller VD:n på varje företag. Detta då det var någon av de här 
personerna som kommunicerade den ekonomiska informationen internt. Varje 
citat har en beteckning, exempelvis S1, där S står för sändare och 1 för vilken 
respondent det är.  

 

4.1.1.  Kommunikation av ekonomisk information 

Vid valet hur de skulle kommunicera ekonomisk informationen svarade nästan 
alla respondenter att de valde att kommunicera informationen på möten eller 
genom rapporter som skickades via mail. Majoriteten av respondenterna 
använde möten för att presentera den ekonomiska informationen och på så 
sätt kunna presentera informationen genom exempelvis Powerpoint-
presentationer. En respondent använde sig även av en agenda där den 
ekonomiska informationen presenterades för att de anställda lättare skulle 
kunna följa med under mötets gång.  

S3: “Men i samband med månadsmötena så kommer det ut en agenda, där 
finns det även en kort ekonomisk informationen då som tar upp det här så 

att man hela tiden ska va lite uppdaterad hur det går för företaget.” 

 

Majoriteten av respondenterna angav möten som det bästa sättet att 
kommunicera ekonomisk information då det var ett effektivt sätt att nå ut till 
alla anställda, då alla var delaktiga och närvarande. För att säkerhetsställa att 
samtliga anställda fick tillgång till den ekonomiska informationen svarade en 
respondent att Powerpointen som hade använts på mötet skickades ut till dem 
som inte kunde närvara. Detta för att man skulle få tillgång till ekonomisk 
information även om man inte kunde närvara på mötena. De flesta av 
respondenterna ansåg även att på möten kunde de anställda fråga om det var 
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något de inte förstod eller något de undrade över angående den ekonomiska 
informationen. Dock hade några respondenter funderingar över om alla 
faktiskt vågade fråga på mötena, men de poängterade att alla anställda hade 
möjligheten att fråga vid senare tillfälle om det fanns några funderingar. 
Majoriteten av respondenterna angav att det var en självklarhet för dem att ge 
förklaringar om det behövdes samt att deras dörr alltid stod öppen om de 
anställda hade frågor eller feedback angående den ekonomiska 
informationen.   

S3: Jag kan ju säga, vi är väldigt transparenta med den ekonomiska 
informationen, vi liksom vi mörkar inga siffror som resultat eller marginaler 
internt i företaget utan det. Jag kan dela med mig av princip vad som helst. 

 

Vid frågan om hur ofta respondenterna valde att kommunicera ekonomisk 
information svarade majoriteten av respondenterna att deras mål var att 
kommunicera den varje månad men detta uppfylldes inte alltid. Två av 
faktorerna som påverkade att mötena inte genomfördes månadsvis var brist på 
tid och andra oväntade händelser. Detta medförde att två av respondenterna 
förklarade att mötena inte alltid utfördes månadsvis utan de fick anpassa 
kommunikationen efter omständigheterna. En annan faktor som hade 
inverkan på hur ofta den ekonomiska informationen kommunicerades var om 
man hade en chefsroll eller inte i företaget. En respondent svarade att de hade 
ett möte med en kvartalsredovisning för alla på kontoret där den ekonomiska 
informationen presenterades med hjälp av diagram och presentationer. 
Däremot de som har en chefsposition fick en kortare redovisning av den 
ekonomiska informationen en gång i månaden.  

S2: “Allihopa brukar få en kvartalsredovisning lite, ja men lite, ah, det är 
ju inga ekonomer så det är ju inte något djupgående utan bara en liten 
redovisning att så här ser det ut nu och dom som har lite utav en 
chefsfunktion ska egentligen få en gång i månaden veta hur det går. “ 

 

Det fanns ett önskemål från en respondent att få mer återkoppling på den 
ekonomiska informationen som kommunicerades, så att respondenten i sin 
roll som sändare kunde få en bättre förståelse över vilken ekonomisk 
information som var relevant och hur lättförståelig informationen var. Andra 
förbättringsåtgärder som några av respondenterna tog upp var att de tyckte att 
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den ekonomiska informationen skulle förmedlas oftare än vad den gör idag. 
Detta för att de anställda ska känna mer delaktighet och samhörighet med 
företaget. Samtidigt kände dessa respondenter att detta kanske inte var möjligt 
då de var tveksamma om intresset eller kunskapen fanns hos de anställda att få 
ytterligare eller mer detaljerad ekonomisk information. 

S3: ”Det finns ju otroligt mycket nyckeltal som man skulle kunna börja 
bolla med som kanske ingen är intresserad, jag kanske tycker det är 
jättehäftigt och kolla på omsättning på kundfordringar för att se liksom hur 
är vårt cashflow då, men det kanske inte en tekniker är intresserad av. “ 

 

Därmed ansågs det att det behövdes lämna enkel och lättförståelig information 
för att alla anställda ska kunna ta till sig den ekonomiska informationen som 
kommunicerades. Därav var det av väsentlighet att presentera information 
som respondenterna trodde att de anställda skulle ta till sig. För att skapa en 
lättförståelig ekonomisk information använde sig några respondenter av tydliga 
diagram och staplar vid presentationen av den ekonomiska informationen. 
Respondenterna bedömde att det var viktigt för att kunna underlätta för de 
anställda som inte hade den ekonomiska kunskapen som ansågs behövas för 
att förstå den ekonomiska informationen. En respondent menade också att det 
var av betydelse att presentationerna var snygga och färgglada för att det skulle 
skapa ett större intresse hos de anställda att lyssna på informationen och 
därmed ta till sig den.   

S3: “Sen så bestämmer jag vad jag tycker känns relevant och intressant för 
oss att redovisa. Jag är intresserad av, ah men går försäljningen bra, går vi 
med vinst, ah men good enough för mig då va, så att på nåt sätt en ganska 
förenklad ekonomisk information. Som alla kan förstå och relatera till”. 

 

4.1.2.  Innehål l e t  i  den ekonomiska informationen 

När de fyra respondenterna utifrån företagets perspektiv fick frågan om 
innehållet i den ekonomiska informationen svarade ett flertal att de använder 
sig av nyckeltal, budgetuppföljning, lönsamhetsmått i månadsrapporter samt 
resultat- och balansräkning i årsredovisningen. De flesta respondenter ansåg 
att nyckeltal om lönsamhet var ett viktigt mått att kommunicera för att kunna 
förklara för de anställda hur lönsamheten i företaget såg ut. Även 



33 

budgetuppföljning ansåg ett flertal respondenter som en viktig del att 
kommunicera internt i företaget, då det visar hur företaget följer de 
ekonomiska mål de satt upp under året.  

S4: “Ja det jag tänker först på är när vi presenterar resultatet och förklarar 
lite analys på vad vi har sålt och så, hur vi ligger till mot budget. Sen är det 
klart, att när vi gör årsredovisning och sådär är det också ekonomisk 
information.” 

 

Anledningen till att de valde att kommunicera denna ekonomiska information 
internt var på grund av att alla respondenter ansåg att det var viktigt att 
anställda fick veta hur företaget mådde. Samtliga respondenterna använde sig 
av finansiell information för att informera de anställda om företagets ställning. 
Några viktiga aspekter inom den finansiella informationen ansågs vara 
omsättning, lönekostnader, rörelseresultatet och marginaler.  

S2: “Ja, vi har ju några saker som vi är intresserade av och det är såklart 
omsättningen och sen våran största post är ju lönerna, våran största kostnad, 
så det är ju främst dom två sakerna som vi tittar på.” 

 

Dessa aspekter ansågs vara av betydelse på grund av att de gav anställda 
möjligheten att se att företaget mådde bra och att de inte hade något att oroa 
sig över samt förstå sin egen koppling till företagets resultat. En av 
respondenterna valde även att komplettera den finansiella informationen med 
icke-finansiell information för att de anställda lättare skulle kunna skapa sig en 
bild över siffrornas betydelse.  

S4: “Kan berätta att den här månaden har det dragit iväg för att vi har gjort 
det här, typ så, för att ge en bild.”  

  

Vid frågan om vilken effekt respondenterna ville ha med att välja just denna 
ekonomiska information svarade majoriteten av respondenterna att den 
ekonomiska informationen bidrog till en delaktighet hos de anställda, då de 
fick känna sig delaktiga i hur deras arbete bidrog till företagets resultat. En 
annan effekt som innehållet i den ekonomiska informationen kunde leda till 
var enligt en respondent att de anställda skulle blir mer effektiva i sitt arbete 
och därmed kunna dra ner på eventuella kostnader. Flertalet av 
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respondenterna menade därmed att det var av väsentlighet att de anställda var 
kostnadsmedvetna då de på så sätt kunde se hur kostnaderna påverkade 
resultatet och vilka kostnader som ansågs vara överflödiga. Dock poängterades 
det att det kanske inte låg i de anställdas intresse att vara kostnadsmedvetna 
och det skulle vara svårt att göra de så pass kostnadsmedvetna som det 
önskades. Detta menade respondenterna berodde på att de anställda blev vana 
att få vissa förmåner som ansågs självklara, som till exempel frukt och kaffe. 
En respondent förklarade också att såg de anställda att företaget gick bra så 
förväntade de sig en förmån i form av bonus varje år, istället för att bli 
motiverade när bonusen väl kom. Flertalet respondenter poängterade även att 
de ville förmedla en trygghet till de anställda genom att de kunde se att de 
arbetade i ett välmående företag. Respondenterna ansåg att det även var en 
trygghet för de anställda att de kunde använda den ekonomiska informationen 
för att se att företaget hela tiden utvecklades och därigenom kunna känna en 
trygghet i sin anställning.  

S3: “Jag skulle väl säga jag vill skapa nån form av förståelse för hur företaget 
mår som jag ska tidigare då, att det på något sätt skapar en trygghet då va 
för den anställde, för att ha lite koll på bolaget förhoppningsvis går bra då 
va.” 

 

För att kunna skapa denna trygghet och förståelse över företagets ekonomiska 
situation menade alla respondenter att det behövdes ta hänsyn till vilken 
kunskap de anställda hade när de kommunicerade ekonomisk information. 
Majoriteten av respondenterna hade uppfattningen att den ekonomiska 
kunskapen varierade bland de anställda. Citatet nedan ger exempel på hur en 
respondent märkte att kunskapen varierande bland de anställda.  

S4: “Ett tag körde jag att, lite utbildning i vad är en resultaträkning och 
balansräkning och hur hänger det ihop lite sådär och då märker man att det 
är många som inte vet.” 

 

4.2. Mottagarens perspektiv 

I detta avsnitt tas resultatet från intervjuerna med de anställda upp, då de är 
mottagarna av den ekonomiska informationen. Citaten som tas upp i detta 
kapitel har alla en beteckning, exempelvis M1-1, där M står för mottagare, 
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första siffran för vilken respondent det är och sista siffran för om 
respondenten har en chefsroll eller inte. Nummer 1 betyder att respondenten 
har en chefsroll medan 2 betyder att respondenten inte har en chefsroll.  

 

4.2.1.  Kommunikation av ekonomisk information 

Vid frågan på vilket sätt de anställda får den ekonomiska informationen 
kommunicerat till sig svarade majoriteten att de fick reda på den via möten, 
vilket skedde ungefär en gång i månaden.  

M10-2: “En gång i månaden när vi har månadsmöte. Då kommuniceras 
det ju ut hur det har gått och hur resultatet ser ut och hut mycket vi har sålt 
och sådär.” 

Dock utfördes det inte lika kontinuerligt på alla företag på grund av olika 
omständigheter, vilket respondenterna hade delade åsikter om. Vissa av 
respondenterna ansåg att det inte behövdes ha kontinuerliga möten och en 
respondent poängterade att det fanns förtroende att de skulle få relevant 
information även om de inte hade kontinuerliga möten. Vissa respondenterna 
ansåg dock att mötena behövdes och därmed upplevdes det som negativt om 
något möte uteblev.  

 

Flera respondenter svarade även att de fick olika rapporter skickade till sig via 
mail och därmed kunde läsa den ekonomiska informationen i efterhand. Det 
skiljde sig även i kommunikationen beroende på om den anställda hade en 
chefsposition eller inte. Flera respondenter som hade en chefsposition fick den 
ekonomiska informationen mer frekvent än vad de övriga anställda fick, då de 
med chefsposition fick möjlighet att delta i mer möten där den ekonomiska 
informationen presenterades. I vissa fall hade de anställda som inte hade 
chefsposition möjlighet att delta på möten men inte lika ofta och inte lika 
omfattande. Däremot svarade några av respondenterna att de då istället fick 
den ekonomiska informationen via mail istället för att få den på möten.   

M1-1: “Sitter man inte med i ledningsgruppen så får du ju inte samma 
information, utan det där stannar ju ofta där och sen så brukar VDn maila 
ut ett mail till alla med den relevanta informationen som man behöver ha på 
andra positioner på företaget då.” 
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Vid frågan om respondenterna ansåg att det faktiskt togs hänsyn till deras 
kunskapsnivå när de fick den ekonomiska informationen var det delade 
åsikter. Flera respondenter ansåg att den ekonomiska informationen var 
relativt lättförståelig men ett flertal respondenter menade istället att den var 
svårförståelig. Majoriteten av de respondenterna med chefsroll ansåg att det 
togs hänsyn till deras kunskapsnivå medan majoriteten av de utan chefsroll 
menade att informationen ibland inte kommuniceras på ett lättförståeligt sätt. 
Detta hängde ihop med att de som själva ansåg att de hade god ekonomisk 
kunskap tyckte att det togs hänsyn till deras kunskapsnivå och den ekonomiska 
informationen upplevdes således som lättförståelig. De respondenterna som 
inte tyckte att de hade den ekonomiska kunskapen menade att det var viktigt 
att informationen skulle presenteras på ett tydligt och lättförståeligt sätt för att 
de skulle ha möjligheten att förstå den informationen som presenterades.  

M2-1: “Jag har nog förståelse för siffrorna men ska man så att säga, den 
informationen som jag får är väldigt, alltså det är både övergripande 
information och den är ju ganska lättförståelig och tydligt visualiserad och 
sådär den är liksom begriplig.” 

 

En respondent föreslog att ett sätt för sändaren att göra den ekonomiska 
informationen mer lättförståelig var att presentera informationen med hjälp av 
figurer och diagram. Detta angav ytterligare en respondent som ett sätt att 
underlätta förståelsen för den ekonomiska informationen. Denna respondent 
menade att genom att presentationen är gjord på ett pedagogiskt sätt 
underlättade det förståelsen, även om kunskapen om de ekonomiska termerna 
inte fanns. Flertalet av respondenterna poängterade att språket var en 
avgörande faktor när det gäller förståelsen och de ansåg att de förmodligen 
hade fått en bättre förståelse om de fick förklarat vad de ekonomiska termerna 
betydde. Citaten nedan visar vad två respondenter svarade angående hur de 
skulle få en bättre förståelse. 

M5-2: “Det skulle nog vara bra om man försökte mer, va mer konkret och 
berätta med enkla ord och termer vad det handlar om. “ 

M1-1: “Och då kanske man skulle få mer förståelse på nåt sätt om man 
hade, inte vet jag, någon ordlista eller vad som eller att man förklarar under 
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samtalets gång på ett bättre sätt kanske. Att det här betyder detta och detta 
är detta minus detta eller ja, så. “ 

 

Vidare ansåg ett flertal respondenter att den ekonomiska informationen blev 
svårförståelig när den blev på en mer detaljerad nivå. En respondent tyckte att 
informationen skulle vara mer överskådlig och mer exakt för att det inte skulle 
bli för mycket information att ta till sig. En annan respondent ansåg att det var 
viktigt att man fick mer förklaringar till varför siffrorna såg ut som de gjorde 
då detta kunde leda till att man fick en bättre förståelse över resultatet. 
Därmed ansågs det vara relevant att den som sänder den ekonomiska 
informationen skulle ta hänsyn till kunskapsnivån när den kommunicerar 
informationen. Ett antal respondenter betonade vikten av att den ekonomiska 
informationen som kommunicerades ska vara relevant för de anställda. De 
ansåg att det var viktigt att sändaren av den ekonomiska informationen hade 
förståelse för vilken information som var relevant för de anställda att ta del av 
beroende på vilket område de arbetade i. Detta för att respondenterna skulle få 
ett större intresse för den ekonomiska informationen då den blir mer relevant 
och mer kopplat till det egna arbetet. Respondenterna tyckte även att de var 
viktigt att forma informationen beroende på vem som var mottagaren och på 
så sätt göra den ekonomiska informationen mer förståelig och relevant för 
samtliga mottagare.  

M1-1: “Ja det tycker jag fast det kanske ska vara format på olika sätt 
beroende på vem man pratar med och all information kanske inte ska med 
beroende på vem man pratar med. Man behöver liksom inte bara kasta på, 
så här har ni informationen utan jag tycker att man kanske kan titta i olika 
led, vem som är mottagaren och därefter forma informationen lite grann.” 
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4.2.2.  Innehål l e t  i  den ekonomiska informationen 

När respondenterna från anställdas perspektiv fick frågan om innehållet i den 
ekonomiska informationen svarade samtliga att de fick den ekonomiska 
informationen genom siffror, med andra ord finansiell information så som 
resultat utifrån balans- och resultaträkning samt budgetuppföljning. Denna 
information ansågs vara relevant för att få reda på att företaget gick bra och 
för att se om företaget låg över eller under budget.  

M7-2: “Försäljning, resultat, som vi ligger enligt budget då. Eller över eller 
under budget och så vidare va. Det är väl ungefär det vi får.” 

 

Två av respondenterna förklarade att de även hade tillgång till icke finansiell 
information då de fick förklaringar om vad siffrorna betydde och därmed fick 
de en bättre förståelse för den ekonomiska informationen. Exempel på detta 
visar citatet nedan.  

M1-1: “Det är klart att då är man ju inte med på samma sätt för då har 
man ju inte varit med och ställt upp rapporten så man kanske har svårt att 
följa i den om inte någon förklarar de olika posterna, men det tycker jag ändå 
att man gör, det tycker jag. “ 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att innehållet i den ekonomiska 
informationen var bra men endast ett fåtal respondenter poängterade att det 
fanns information som de var intresserade av som de inte fick kommunicerade 
till sig. En respondent ville exempelvis vara med i budgetarbetet för att kunna 
bli mer engagerade i saker som skedde i företaget. Vid frågan om de anställda 
kände att deras informationsbehov motsvarade den information de fick 
kommunicerat till sig svarade majoriteten att de var nöjda med den 
ekonomiska informationen som de fick då de ansåg att deras 
informationsbehov var uppfyllt. Några respondenter menade till och med att 
de fick för mycket ekonomisk information då viss information upplevdes som 
irrelevant och svårförståelig. Ett problem som några respondenter tog upp var 
att för mycket ekonomisk information upplevdes som överflödigt och man 
orkade inte läsa igenom informationen. Ett flertal av respondenterna 
poängterade också att de skulle tröttna om den ekonomiska informationen de 
tog del av var för invecklad och innehöll för mycket. Därav menade 
majoriteten av respondenterna att de upplevde att deras informationsbehov 
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var uppfyllt då de inte kunde komma på vilken information de saknade eller 
behövde få veta mer om. Därför ansågs det inte nödvändigt att ge feedback på 
den ekonomiska informationen eftersom informationsbehovet upplevdes som 
uppfyllt. Flera respondenter menade att intresset att ta del av mer ekonomisk 
information inte fanns, därav ansåg de att informationsbehovet var uppfyllt. 

M5-2: “Men frågan är om man orkar ta emot så mycket mer för frågan är 
om jag som anställd har någon nytta av det. Iallafall inte i den position jag 
sitter. Jag behöver nog inte ha mer än, mer detalj information om olika saker 
än den jag har.“ 

 

Under intervjuerna framgick det att det fanns olika uppfattningar om varför 
den ekonomiska informationen var av intresse. Alla respondenterna ansåg att 
den ekonomiska informationen var av intresse på grund av att det gav dem en 
trygghet att jobba i ett företag som mådde bra, både för att det visade att de 
gjorde rätt saker men även för att de fick trygghet gällande deras anställning. 
Respondenterna poängterade att tryggheten kom ifrån att den ekonomiska 
informationen visade positiva siffror. Dock var flertalet av respondenterna 
överens om att hade den ekonomiska informationen visat att företaget gick 
med förlust hade de istället använt det som en motivationsfaktor för att förstå 
att de var tvungna att jobba hårdare. Majoriteten av respondenterna ansåg 
även att tillgång till ekonomisk information gav dem en känsla av delaktighet i 
företaget. En respondent förklarade att genom att företaget valde att 
kommunicera ekonomisk information gav det en känsla att det man gjorde 
ledde till framgång för företaget. Vikten av att få känna sig delaktig 
poängterade majoriteten av respondenterna då känslan av delaktighet var en 
aspekt som de flesta ansåg var viktigt för deras arbetstillfredsställelse. 
Majoriteten av respondenterna menade att detta bidrog till att de fick 
förståelse över att deras arbete gjorde skillnad. Flera respondenter menade att 
de ville få möjligheten att få veta att företaget mådde bra och att företaget 
fokuserar på rätt saker. När det gällde delaktigheten och tryggheten menade 
alla intressenter, oavsett vilken roll de hade på företaget, att detta var två 
centrala aspekter som tillgången till ekonomisk information bidrog till.  

 

M2-1: “Det är ju det ena då att det skapar ju naturligtvis både en trygghet 
för medarbetare och en organisation kan fokusera på rätt saker, man vet att 
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det går bra för företaget, så är det en väldigt bra förutsättning för det övriga 
arbetet. “ 

M10-2: “Jag tror ju att det är jätteviktigt att alla ska känna sig delaktiga i 
företaget. För som jag sa så alla bidrar ju med sin del till att företaget kan 
bedriva sin verksamhet och att det går bra och då tror jag det är viktigt att 
alla på företaget känner att dom är delaktiga.” 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer studiens teori och empiri kopplas samman och är upplagd på 
samma sätt som figur 2.1. I avsnitt 5.1 diskuteras hur den ekonomiska informationen 
kommuniceras samt det kunskapsgap som har uppkommit i denna studie. I avsnitt 5.2 
diskuteras innehållet av den ekonomiska informationen och det funna informationsgapet. 
Vidare förtydligats det i avsnitt 5.3 hur dessa gap hänger ihop och en diskussion över 
åtgärderna för dessa gap kommer presenteras. För att uppnå syftet med denna studie 
analyseras avslutningsvis intresset av den ekonomiska informationen i avsnitt 5.4, då det 
visade sig att intresset har en påverkan på hur ekonomisk information kommuniceras 
internt i företag. 

 

5.1. Kommunikation av ekonomisk information 

Utifrån kommunikationen av den ekonomiska informationen kan denna studie 
konstatera att det uppstår ett kunskapsgap mellan sändaren och mottagarna av 
den ekonomiska informationen. Då kunskapsgapet är kopplat till 
kommunikationen av den ekonomiska informationen uppstår gapet om den 
ekonomiska informationen inte kommuniceras på rätt sätt utifrån de anställdas 
kunskap (Ettema & Kline 1977). Därför är det extra viktigt att den som 
kommunicerar informationen gör det på ett lättförståeligt sätt med tydliga 
termer (Heath 1987), för att detta kunskapsgap inte ska uppstå. I denna studie 
uppkom det att även om sändarna försökte ta hänsyn till de anställdas 
kunskapsnivå kan det ifrågasättas om de anställda har tillräcklig kunskap för att 
kunna ta till sig den ekonomiska informationen som presenteras. Majoriteten 
av de anställda betonade att språket var den största svårigheten med att ta till 
sig den ekonomiska informationen som kommunicerades. De anställda 
menade att det ibland var svårt att skapa sig en förståelse av den ekonomiska 
informationen när de inte förstod alla de ekonomiska termerna som användes. 
Därmed kan det konstateras att det föreligger ett kunskapsgap i hur den 
ekonomiska informationen kommuniceras, då sändarna inte har tillräcklig 
förståelse över vilken kunskap de anställda besitter. Ett kunskapsgap föreligger 
även om de anställda upplevde sin kunskapsnivå angående den ekonomiska 
informationen som relativ hög. Kunskapen ansågs vara hög när den 
ekonomiska informationen hölls på en mer överskådlig nivå då för mycket och 
för detaljerad ekonomisk information ansågs vara irrelevant. Därmed blir 
konsekvensen att ett kunskapsgap uppstår då de anställda endast har en 
begränsad ekonomisk kunskap gällande det ekonomiska språket.  
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Kunskapsgapet beror således mestadels på det ekonomiska språket, då det gör 
den ekonomiska informationen svårförståelig även om själva presentationen 
görs på ett lättförståeligt sätt. Därmed ligger det största problemet i att de 
ekonomiska termerna som sändaren använder är för svåra, inte själva siffrorna 
som används vid presentationerna. Får de anställda en förklaring över de 
ekonomiska termernas innebörd och betydelse, exempelvis skillnaden mellan 
kostnad och utgift eller vad avskrivning är, kan det skapas en bättre förståelse 
över de siffror som presenteras. Sändaren av den ekonomiska informationen 
bör därför lägga fokus på att förklara de ekonomiska termerna istället för att 
endast presentera siffrorna, då Deegan och Unerman (2011) förklarar att om 
anställda inte förstår den ekonomiska information som presenteras tar de inte 
till sig informationen.  

 

Det kan även tänkas att kunskapsgapet har en bakomliggande orsak i den 
upplevda kunskapen hos de med chefsroll. I enlighet med Johansson et al. 
(2013) och Erikson (2017) har de med chefsroll mer användning och mer 
tillgång till den ekonomiska informationen. Dock konstaterades att det inte 
fanns en förståelse över all den ekonomiska informationen även bland de med 
chefsroll. Därmed har det en påverkan på att kunskapsgapet uppstår då 
cheferna har en påverkande roll gällande vilken ekonomisk information som 
ska kommuniceras (Erikson 2017; Arvidson et al. 2016; Johansson et al. 2013). 
Därav kan det skapas ett kunskapsgap genom hela företaget om inte ens de 
med störst inblick i den ekonomiska informationen har den förståelsen som 
kan tänkas behövas. Det går även att konstatera att hos de med chefsroll 
förelåg det ett bristande intresse för den ekonomiska informationen då det inte 
fanns ett intresse att ta del av ytterligare ekonomisk information.  De med 
chefsroll i denna studie betonade att de endast valde att ta del av den 
ekonomiska informationen som de förstod och som ansågs vara relevant för 
dem. Därmed kan det tänkas att ekonomisk information som anställda i andra 
roller på företaget skulle anse som relevant försvinner på vägen eller förmedlas 
på fel sätt, vilket gör att betydelsen försvinner. Heaths (1987) studie 
poängterar att konsekvensen av felaktig användning av ekonomiska termer 
leder till att kommunikationen av den ekonomiska informationen blir 
ineffektiv. Detta var inget som uppkom i denna studie men det finns en risk 
att detta blir konsekvensen om det inte finns tillräcklig kunskap bland de som 
mottager den ekonomiska informationen.  
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Ett sätt att undvika att kommunikationen av den ekonomiska informationen 
blir ineffektiv är genom att sändarna får feedback på den informationen som 
presenteras. Verghese (2017) förklarar att möten är ett sätt att ge anställda 
möjlighet att ge feedback på den ekonomiska informationen. Både ur 
sändarnas och de anställdas perspektiv ansågs möten vara det mest effektiva 
sättet att kommunicera den ekonomiska informationen på. Dock framkommer 
det i denna studie att även fast möten användes som kommunikationssätt, 
ansåg sändaren av den ekonomiska informationen att de anställda inte gav 
tillräcklig mycket feedback på den ekonomiska informationen som 
kommunicerades. Därmed uppfylls inte syftet med att skapa en 
tvåvägskommunikation mellan företaget och de anställda, vilket är ytterligare 
en bidragande orsak till att kunskapsgapet uppstår. Även ur sändarnas sida 
brast det i tvåvägskommunikationen då majoriteten av sändarna menade att de 
försökte ha möten men att det inte ansågs som någon prioritet om tiden inte 
fanns. De valde då att inte kommunicera informationen på annat sätt vid de 
tillfällena mötena uteblev. Genom detta brister det i att förse de anställda med 
den ekonomiska information som de har rätt till (Williams & Adams 2013). 
Konsekvensen av detta kan således bli att sändaren av den ekonomiska 
informationen ofrivilligt sänder ut ett budskap att kommunikation av 
ekonomisk information inte är en prioritering för företaget. Genom att välja 
att inte kommunicera ekonomisk information kan det därmed vara ett sätt att 
förmedla till de anställda var företagets prioriteringar ligger. Detta var inte 
sändarens bakomliggande tanke med att inte ha kontinuerliga möten då de 
uteblivna mötena främst berodde på bristen av tid.  

 

5.2. Innehållet i den ekonomiska informationen 

Innehållet i den ekonomiska informationen som sändarna valde att presentera 
bestod av nyckeltal, resultat- och balansräkning samt budgetuppföljning. Detta 
beskrivs av Atkinson et al. (2007) som finansiell information och ansågs av 
sändarna vara viktig för att ge de anställda en överblick över företagets 
ekonomiska ställning. Detta överensstämmer även med den ekonomiska 
informationen som samtliga anställda ansåg vara relevant, då de var 
intresserade av att ta del av hur företaget mådde och om man arbetade enligt 
de mål som var satta i budgeten. Därav ansåg de anställda att deras 
informationsbehov var uppfyllt då de endast var intresserade av att få 
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information om företagets resultat. Sändarna menade att genom att 
kommunicera företagets resultat förmedlade de en trygghet till de anställda, då 
det indikerar att de anställda arbetar i ett företag som gör rätt saker och mår 
bra. De anställda menade också att få tillgång till resultatet gav dem trygghet då 
de fick inblick i att företaget mådde bra och att det inte fanns någon risk att de 
inte skulle få lön. Vanstraelen et al. (2012) beskriver informationsgapet som en 
lucka mellan vilken information som är användbar för intressenterna och 
vilken information som finns tillgänglig för dem, därmed kan det konstateras 
att de anställda inte ansåg att det föreligger ett informationsgap då deras 
informationsbehov upplevdes som tillfredsställt.  

 

Att de anställda inte ansåg att ett informationsgap förelåg kan tänkas ha sin 
bakgrund i ytterligare anledningar än att informationsbehovet anses vara 
tillfredsställt. En anledning kan således vara att de anställda ansåg att den 
ekonomiska informationen blev för överflödig om informationen blev för 
detaljerad. Om sändarna kommunicerar mer information än vad de anställda 
vill ha kan det istället leda till att de anställda väljer att ignorera informationen. 
Detta överensstämmer med både White et al. (2010) och Vanstraelens et al. 
(2012) studier, då båda poängterar att det inte har någon effekt att 
kommunicera för mycket information då det kan resultera till att 
informationen ignoreras. Ur sändarnas perspektiv ansågs det även att 
kommunicera ytterligare ekonomisk information inte skulle ha någon effekt på 
grund av att intresset eller kunskapen inte fanns hos de anställda. Därav kan en 
ytterligare orsak till att det inte ansågs föreligga något informationsgap vara att 
de anställda inte har tillräcklig kunskap eller intresse för att veta vilken 
ekonomisk information de behöver eller saknar. Bristen på kunskap för det 
ekonomiska språket kan vara en bidragande faktor till att det inte fanns ett 
tillräckligt stort intresse bland de anställda. Finns det inte tillräcklig kunskap att 
förstå den ekonomiska informationen som kommuniceras kan det leda till att 
de anställda inte tar till sig informationen och därmed inte anser den som 
intressant. Konsekvensen av detta kan således bli att det inte skapas en 
förståelse över vilken betydelse den ekonomiska informationen har för de 
anställdas egna prestationer och vilken ekonomisk information som är 
användbar för dem.  

 
Vid första anblick på det empiriska resultatet går det att utläsa att ett 
informationsgap inte föreligger men vid ytterligare analys går det att konstatera 
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att ett informationsgap faktiskt finns. Detta då de anställda upplevde att de 
behövde få förklaringar till den finansiella informationen. Varken sändarna 
eller de anställda bedömde icke-finansiell information som ekonomisk 
information och därmed blir konsekvensen att det faktiskt uppstår ett 
informationsgap. Bjurklo (2006) betonar att både finansiell och icke-finansiell 
information behövs kommuniceras till de anställda. Förståelsen över att icke-
finansiell informationen behövs kommuniceras fanns inte och sändarna ansåg 
inte att det var någon prioritet att kommunicera icke-finansiell information, 
såsom förklaringar till siffrorna i den finansiella informationen. För att 
innehållet i den ekonomiska informationen ska bli relevant och applicerbart 
behövs beskrivningar och förklaringar hur de finansiella målen ska nås (da 
Silva & Jorge 2017). Förslagsvis kan det tänkas vara bättre om de anställda fick 
en mer förklarande text vad som har hänt under månaden samt en bekräftelse 
genom siffrorna att de ligger bra till och att resultatet är bra. Dock är en 
nackdel med icke-finansiell information att det kan uppfattas som diffust då 
det inte ger samma bekräftelse som den finansiella informationen gör. I 
enlighet med Bjurklos (2006) studie behövs således både icke-finansiell 
information och finansiell information för att få en större förståelse. Detta då 
den finansiella informationen säkerställer informationen genom siffrorna, 
medan den icke-finansiella informationen ger de anställda förklaringar och 
information som den finansiella informationen inte kan ge. 

 

5.3. Åtgärder för att minska gapen 

För att minska de gap som föreligger enligt denna studie är det av väsentlighet 
att poängtera att gapen är kopplade till varandra. På grund av det föreliggande 
kunskapsgapet uppstår ett informationsgap som varken sändaren av 
informationen eller de anställda är medvetna om. Detta på grund av att de 
anställda inte har tillräcklig kunskap för att förstå vilken information de kan 
tänkas behöva och därmed upplever dem deras informationsbehov som 
uppfyllt. Därmed behöver anställdas kunskap och intresse av ekonomisk 
information öka samt att sändarna behöver få en förståelse över hur den 
ekonomiska informationen upplevs av de anställda. För att kunna möjliggöra 
detta krävs vissa åtgärder och genom dessa åtgärder kan både 
informationsgapet och kunskapsgapet således minskas. 
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Ett sätt att kunna minska gapen är att kommunikationen av den ekonomiska 
informationen sker på ett lättförståeligt sätt. Erikson (2017) förklarar att det är 
sändarens ansvar att kommunicera den ekonomiska informationen så att inga 
missuppfattningar uppstår. Därmed är det extra viktigt för sändaren att sätta 
sig in de anställdas kunskapsnivå vid presentationen av den ekonomiska 
informationen. Detta ansågs även som en viktig aspekt hos de anställda då 
flera av de anställda poängterade vikten av att sändaren anpassade den 
ekonomiska informationen utifrån vem som var mottagare och därefter valde 
ut ekonomisk information utifrån mottagarens kunskap. Då det framkom från 
de anställdas perspektiv att språket var en faktor som påverkade förståelsen av 
den ekonomiska informationen, är det av väsentlighet för sändarna att hitta ett 
gemensamt språk som underlättar för de anställda. En åtgärd för att minska 
kunskapsgapet blir därmed för sändaren att använda sig av enklare 
ekonomiska termer som samtliga anställda förstår, vilket möjliggör att de 
anställda kan ta till sig den ekonomiska informationen. För att sändaren ska ha 
möjlighet att skapa ett gemensamt språk är det av stor betydelse att företaget 
har en fungerande intern kommunikation. Detta då både Welch (2012) och 
Tkalac Verčič och Pološki Vokić (2017)  betonar att den interna 
kommunikationen endast är effektiv om informationen som kommuniceras är 
förståelig och användbar. Som nämns i avsnitt 5.1 brister det i interna 
kommunikationen på grund av den bristfälliga tvåvägskommunikationen då de 
anställda inte ansåg att de behövde ge feedback på den ekonomiska 
informationen. Det kan diskuteras om bristen på feedback beror på för lite 
intresse av informationen eller inte tillräcklig kunskap för att kunna ge 
feedback. Denna studie poängterar dock, genom de två gapen, att det troligtvis 
är en kombination av både brist på intresse och för lite kunskap.  

 

Därmed kan det fastställas att ge feedback på den ekonomiska informationen 
inte var en prioritering bland de anställda. Detta leder till att det blir svårt för 
sändarna av den ekonomiska informationen att veta vilken information som är 
relevant för de anställda och om de förstår den ekonomiska information som 
kommuniceras. Det blir således en svårighet för sändarna att minska den 
informationsasymmetrin som Erikson (2017) menar existerar, då det var svårt 
för sändarna att sätta sig in i de anställdas informationsbehov samt 
kunskapsnivå. Detta resulterar även i att sändarna har svårigheter att minska 
informationsgapet, då de inte hade någon möjlighet att anpassa den 
ekonomiska informationen utifrån de anställdas informationsbehov. För att 
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minska ett informationsgap menar Vanstraelen et al. (2012) och White et al. 
(2010) att sändaren av informationen måste ha en förståelse för vilken 
ekonomisk information som tas emot av mottagarna för att kunna välja ut den 
information som de anställda efterfrågar. Därigenom har den bristande 
feedbacken även en påverkan på informationsgapet. 

 

Slutligen kan det ifrågasättas huruvida dessa gap ska minskas genom utbildning 
eller genom att endast förse de anställda med information som de förstår. 
Företag bör vara intresserade av att utbilda de anställda angående den 
ekonomiska informationen men det kan leda till att de anställda inte får 
möjlighet att förstå sina egna intressen. Dock finns det även en risk med att 
endast förse de anställda med den ekonomiska informationen de förstår, då 
det inte leder till någon utveckling av deras kunskap. Genom det blir 
kommunikationen och användningen av den ekonomiska informationen 
begränsad. Den ekonomiska informationen är inte endast till för att visa 
företagets resultat utan även företagets resurser, förpliktelser och intäkter 
(Ebimobowei & Yadirichukwu 2012). Därmed behövs utbildning av den 
ekonomiska informationen samtidigt som det behövs information som de 
anställda förstår och tar till sig. Den främsta åtgärden för att minska 
kunskapsgapet och informationsgapet blir således att varje företag behöver ha 
en fungerande intern kommunikation med en öppen dialog mellan sändare 
och mottagare av den ekonomiska informationen. Detta för att sändaren ska 
skapa en förståelse över anställdas ekonomiska kunskap och att de anställda 
ska få en förståelse över vad de siffror och ekonomiska termer som 
presenteras betyder.  
 

5.4. Intresset av den ekonomiska informationen 

För att den ekonomiska informationen ska uppfylla någon funktion är det 
väsentligt att både de anställdas informationsbehov blir uppfyllt samt att 
sändarna får de effekter de vill ha. Dessa intressen kan enligt 
intressentmodellen skilja sig och därmed måste företaget ta hänsyn till både 
sina egna intressen samt de anställdas intressen (Clarkson 1995; Mainardes et 
al. 2011). Det framkommer i denna studie att de anställda var nöjda med den 
ekonomiska informationen som sändaren valde att kommunicera. Som nämnts 
i tidigare avsnitt kan tänkas bero på att de inte har tillräckligt kunskap eller 
intresse för att inse vilken ekonomisk information de behöver samt vilka 
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egenintressen de kan uppfylla genom tillgång till ekonomisk information. Det 
enda egenintresset som poängterades av de anställda var att de ville känna 
trygghet i att företaget skulle kunna betala ut lön och den tryggheten fick dem 
genom företagets resultat. Även om Arvidson et al. (2016) förklarar att några 
av de anställdas intressen av den ekonomiska informationen är att bedöma om 
det finns utrymme för löneökning, hur mycket personalkostnader företaget har 
och hur mycket pengar företaget sätter av till pensionsmedel, var detta inget 
som framkom i denna studie.  

 

Det kan dock diskuteras om vad som händer när de anställda, som är en 
primär intressent (Clarkson 1995), inte har det intresset av den ekonomiska 
informationen som intressentmodellen poängterar att de ska ha. 
Konsekvensen kan tänkas bli att företaget bestämmer vilka intressen de 
anställda ska ha av den ekonomiska informationen. McWilliams och Siegel 
(2001) poängterar att företaget försöker få intressenterna att agera utifrån 
företagets intresse och således kan de anställdas intresse bli detsamma som 
företagets intressen. Detta kan bero på att om de anställda inte har tillräcklig 
kunskap om vad som är relevant information för dem, blir det i företagets 
intresse att lära dem om deras intressen. Det blir således ett problem då de 
intressena som de anställda bör ha blir bortglömda eller att de anställda inte 
ens får möjlighet att förstå att det finns andra intressen än företagets 
intressen.  Detta kan leda till en intressekonflikt, då företaget lär de anställda 
om den ekonomiska informationen utifrån företagets intresse. Det kan tänkas 
att är det företaget som utbildar de anställda om den ekonomiska 
informationen, förklarar de endast den ekonomiska informationen utifrån vad 
de vill att de anställda ska veta. Det är tveksamt om företaget skulle lära de 
anställda hur de kan använda den ekonomiska informationen för att förstå hur 
mycket utrymme det exempelvis finns för löneökning eller för att spendera 
pengar på saker som de anställda önskar.  

 

Det uppkom dock ett intresse där det skiljde sig mellan sändarnas perspektiv 
och anställdas perspektiv på den ekonomiska informationen. Majoriteten av 
sändarna menade att genom att kommunicera ekonomisk information skulle 
det öka kostnadsmedvetenhet hos de anställda och därmed var målet att de 
anställda skulle dra ner på kostnaderna. Detta var något som de anställda inte 
upplevde då det kan tänkas att dra ner på kostnader inte är något som ligger i 
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de anställdas intresse, då de med högst sannolikhet önskar extra förmåner. 
Sändarna poängterade att om de anställda såg att företaget gick bra kan de 
istället leda till att de anställda förväntar sig saker som inte är självklara, såsom 
bonusar. De anställda poängterade även att den informationen de fick inte 
bidrog till en kostnadsmedvetenhet, vilket kan tänkas bero på att de inte alltid 
hade kunskapen av det som kommunicerades.  

 

Det bristande intresset kan således leda till att de anställda inte anser att de 
behöver skapa en större kunskap än den de har, då de uppfattade sin kunskap 
som tillräcklig. Därmed går det att konstatera att kunskapen och intresset för 
den ekonomiska informationen är kopplade till varandra, då det ena påverkar 
det andra och vice versa. Således går det att argumentera att för lite kunskap 
leder till ett minskat intresse och ett litet intresse leder till att kunskapen inte 
höjs. Därav visade denna studie att kunskapsgapet och informationsgapet 
uppstår till viss del på grund av det begränsande intresset av den ekonomiska 
informationen.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer slutsatsen presenteras, vilket besvarar studiens syfte och 
frågeställningar. Studiens frågeställningar kommer användas för att uppnå syftet med denna 
uppsats, vilket är att skapa en förståelse för hur kommunikation av ekonomisk information 
ser ut internt i företag. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

6.1. Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur kommunikation av 
ekonomisk information ser ut internt i företag. Genom att skapa denna 
förståelse kan slutsatsen dras att den interna kommunikationen av ekonomisk 
information påvisar ett kunskapsgap och ett informationsgap mellan företag 
och anställda. På grund av att det föreligger ett kunskapsgap uppkommer även 
ett informationsgap, även om detta inte upplevs av de anställda. Figur 6.1 
sammanställer hur studiens frågeställningar leder fram till ett kunskapsgap och 
ett informationsgap mellan sändare och mottager.  

 

 
Figur 6.1. Figur över de föreliggande gapen och hur de uppkommer. 
 

Överlag finns inte tillräcklig med kunskap om vad ekonomisk information 
innebär, då det i avsnitt 5.2 poängterades att ekonomisk information främst 
anses vara finansiell information. Då ekonomisk information både är finansiell 
och icke-finansiell information (Atkinson et al. 2007), uppstår ett 
informationsgap då varken sändarna av den ekonomiska informationen eller 
de anställda ser icke-finansiell information som ekonomisk information. Dock 
poängteras det i Bjurklos (2006) studie att icke-finansiell information behövs 
för att skapa en förståelse över den finansiella informationen, vilket 
överensstämmer med resultatet från denna studie. På så sätt uppkommer 
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informationsgapet på grund av att det föreligger ett kunskapsgap. 
Kunskapsgapet som diskuteras i avsnitt 5.1 föreligger på grund av att de 
anställda inte förstår all ekonomisk information som kommuniceras, då det 
ekonomiska språket ansågs som för svårt. Då sändarna inte hade tillräckligt 
förståelse över de anställdas kunskapsnivå angående den ekonomiska 
informationen skapades därav ett kunskapsgap.  

 

En viktig aspekt att poängtera är att informationsgapet och kunskapsgapet är 
kopplade till varandra och det går således inte bara att fokusera på att minska 
ett av gapet, utan både gapen måste minskas för att en effekt ska ske. Den 
främsta åtgärden för att minska kunskapsgapet och informationsgapet är att 
den interna kommunikationen måste fungera och det måste finnas en öppen 
dialog mellan sändare och mottagare av den ekonomiska informationen. En 
tvåvägskommunikation möjliggör att kommunikation kan ske samtidigt som 
de anställda får möjlighet att framföra sina åsikter angående det som 
kommuniceras (Verghese 2017). Då den ekonomiska informationen främst 
kommunicerades genom presentationer och rapporter på möten, kan det 
tänkas att de anställda får möjlighet att ge feedback. Detta då möten är det 
mest effektiva kommunikationssättet för att tvåvägskommunikation ska ske 
(Allen et al. 2016; White et al. 2010). Det framkommer dock i denna studie att 
även om ekonomisk information presenterades på möten gav de anställda 
ingen feedback. Bristen på feedback leder till att sändaren inte får möjlighet att 
anpassa den ekonomiska informationen efter de anställdas kunskapsnivå och 
informationsbehov. Därmed är den främsta åtgärden för att minska dessa gap 
en fungerande tvåvägskommunikation i företaget. Detta för att sändaren ska få 
en förståelse över de anställdas ekonomiska kunskap och de anställda få en 
förståelse över vad de siffror och ekonomiska termer som presenteras betyder. 
Det borde därmed skapas en större kunskap angående den ekonomiska 
informationen för att kommunikationen ska bli effektiv och ett intresse för 
den ekonomiska informationen ska skapas. Intresset behövs på grund av att 
ekonomisk information behövs i företag till så mycket mer än vad det används 
till idag internt i företag.  

 

Som diskuteras i avsnitt 5.4 är en av de främsta faktorerna till att 
informationsgapet och kunskapsgapet uppstår att de anställda inte är 
tillräckligt intresserade av den ekonomiska informationen som kommuniceras. 
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Då anställdas förståelse och intresse av den ekonomiska informationen inte är 
tillräckligt hög, blir således deras intressen av den ekonomiska informationen 
detsamma som företagets. Intressentmodellen poängterar att de anställdas 
intresse är att ta del av ekonomisk information för att kunna ta välgrundade 
beslut (Cornelissen 2008). Dock fanns inte tillräcklig med kunskap eller 
intresse bland de anställda för att kunna ta välgrundade beslut angående deras 
egenintresse. Därmed behövs det både skapas en mer djupgående kunskap om 
de ekonomiska termerna samt en större förståelse över den ekonomiska 
informationens betydelse.  

 

6.2. Förslag till vidare forskning 

Denna studies generaliserbarhet är begränsad då det inte kan säkerställas att 
studiens resultat går att implementera på alla företag, även om studien utgår 
från en helhetsbild. Det kan tänkas se olika ut i företag där det inte finns 
någon med rollen som sändare. Därav vore det intressant med vidare 
forskning om hur intern kommunikation av ekonomisk information ser ut på 
företag där en specifik sändare inte finns.  

 

En annan fråga som har framkommit i denna studie är om kommunikation av 
ekonomisk information är en kulturell fråga och kommunikationen beror på 
hur företag ställer sig inför intern redovisning. Intern redovisning är inte 
lagstadgad vilket gör att bokföring angående den interna verksamheten är upp 
till varje enskilt företag att ta fram (Arvidson et. al 2016). Därmed uppstår 
funderingar om hur kommunikationen av den ekonomiska informationen 
skiljer sig mellan branscher såväl som enskilda företag då det kan tänkas att 
kulturen angående den interna ekonomiska informationen skiljer sig. Denna 
studie valde att inte ha någon branschinriktning, på grund av att studien ville 
utgå från en helhetsbild. Därför anses det vara intressant att komplettera 
denna studie med forskning som är mer branschinriktad för att få en annan 
syn på detta forskningsproblem.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 

Frågeguide 
Syftet med denna uppsats blir följaktligen att skapa en förståelse för hur 
kommunikation av ekonomisk information ser ut internt i företag.  
 
Syftet har vi sedan valt att bryta ner till två frågeställningar: 

• Hur väljer företag att kommunicera ekonomisk information till sina anställda 
samt vilken information väljer de att kommunicera? 

• Hur vill anställda att ekonomisk information ska kommuniceras samt vilken 
ekonomisk information vill de ha kommunicerad till sig?  

 
FRÅGOR TILL SÄNDARE (Ekonomiansvarig/VD) 
Inledande frågor 

1. Kan du beskriva din roll på företaget? Vilka arbetsuppgifter har du?  
 
Ekonomisk information 

2. Vad anser du är ekonomisk information? 
3. Vilken ekonomisk information anser du att de anställda bör ha kännedom 

om?  
4. Vilken ekonomisk information kommuniceras till de anställda? Varför just 

den informationen? 
5. Hur ofta får de anställda ta del av ekonomisk information? 
6. Berätta om hur det går till när du väljer vilken ekonomisk information 
du ska kommunicera till de anställda. 
7. Vad vill du uppnå med att sända ut just denna information?  
8. Tas det hänsyn till de anställdas kunskap när det väljs vilken 
information ska kommuniceras? 

a. Om Ja: På vilket sätt då? 
b. Om Nej: Varför inte då? Någon speciell anledning? 

 
Intern kommunikation av ekonomisk information 
9. På vilket sätt kommuniceras den ekonomiska informationen till de 
anställda? 
10. Hur tycker du ekonomiska information ska kommuniceras internt i 
företaget? 
11. Anser du att finns några förbättringsåtgärder i hur information 
kommuniceras idag? 

a. Om Ja: Vilka förbättringsåtgärder anser du skulle vara bra? 
b. Om Nej: Varför inte? 

12. Varför anser du att det är viktigt att kommunicera ekonomisk 
information till alla led i företaget? 
13. Finns det möjlighet för de anställda att själva ta reda på ekonomisk 
information? 
 . Om Ja: På vilket sätt då? 
a. Om Nej: Varför inte då? Någon speciell anledning? 
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FRÅGOR TILL MOTTAGARE (Anställda) 
Inledande frågor 

1. Kan du beskriva din roll på företaget? Vilka arbetsuppgifter har du? 
 
Ekonomisk information 
2. Vad anser du är ekonomisk information? 
3. Hur ofta får du ta del av ekonomisk information? 

4. Tar du del av den ekonomiska informationen som kommuniceras?  
a. Om Ja: Fortsätt till fråga 5. 
b. Om Nej: Varför väljer du att inte ta del av den?  

5. Vilken ekonomisk information anser du vara relevant att ta del av? 
Varför just den informationen?  
6. Hur väl anser du att den ekonomiska information som kommuniceras, 
uppfyller ditt informationsbehov? 
7. Finns det någon information du saknar?  
 . Om Ja: Vilken och varför? 
a. Om Nej: Fortsätt till fråga 8… 
8. Hur väl förstår du den ekonomiska informationen som kommuniceras? 

 . Om förstår: Fortsätt till fråga 10 
a. Om ej förstår: Fråga 9 

9. Hur tror du att du skulle kunna få en bättre förståelse för den ekonomiska 
informationen som förmedlas?  

 
Intern kommunikation av ekonomisk information 
10. På vilket sätt kommuniceras den ekonomiska informationen till er 
anställda? 
11. Hur tycker du ekonomiska information ska kommuniceras internt i 
företaget? 
12. Anser du att finns några förbättringsåtgärder i hur information 
kommuniceras idag? 
a. Om Ja: Vilka förbättringsåtgärder anser du skulle vara bra? 
b. Om Nej: Varför inte? 
13. Finns det möjlighet för dig att själv ta reda på ekonomisk information?  
 . Om Ja: På vilket sätt då? 
a. Om Nej: Varför inte då? Någon speciell anledning? 
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8.2. Bilaga 2 

Deltagandeformulär	

Genom att underteckna detta formulär godkänner deltagaren att delta på intervjun. 
Intervjun är till en studie med syftet ” Syftet med denna uppsats blir följaktligen 
att skapa en förståelse för hur kommunikation av ekonomisk information ser ut 
internt i företag. ”.  
 
Syfte kommer sedan brytas ner till två frågeställningar: 

• Hur väljer företag att kommunicera ekonomisk information till sina 
anställda samt vilken information väljer de att kommunicera? 

• Hur vill anställda att ekonomisk information ska kommuniceras samt 
vilken ekonomisk information vill de ha kommunicerad till sig?  

 
Intervjun är till för att nå detta syfte och kunna besvara dessa frågeställningar. Om 
accepteras, kommer intervjun att spelas in. Detta för att underlätta analysen av 
intervjuerna. Vid frågan om anonymitet kommer deltagandet försöka hållas så 
anonymt som går. Önskar full anonymitet kommer denna önskan respekteras. 
Vidare kommer denna intervju endast användas till denna studies syfte.  
 
Här nedan ger jag, som deltagare, mitt fullständiga godkännande att delta i 
intervjun:  
 
 
 
 
Signatur 
 
 
 
Bokstaverat namn 
 
 
 
Till sist vill vi, Johanna Andersson och Elina Karlsson-Alalahti, tacka för ditt 
deltagande och därmed möjliggöra att denna studie kunde fullgöras.  

 

 
 

 





 

 


